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Paskutinės dienos.
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Hiroshima ir koplyčia.
Nei bėgt, nei rėkt..
Apsirūpinkite.
Sveika filozofija.
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savaitė yra paskutinė 
dieni’aščio Laisvės finansinio 
vajaus savaitė. Gražu būtu, 
jeigu pasibaigus vajui visi ga
lėtume pasakyti . tikslą pilnai 
pasiekėme!

šios kelios paskutinės die
nos daug reiks. Kiekvienas 
Jaisvietis dar turi progą prisi
dėti savo didesne ar mažesne 
auka prie garbingo vajauŠ už
baigimo. 

•_•
Taip jau buvo mums duota 

suprasti, jog beveik visi šiau
rinės fndokilp.jos žmonės pa
bėgs į pietus pas fašistinę kli
ką ir jos francūziškus globoto
jus. Bent jau, girdi, ma
žiausia vienas milijonas žmo
nių bėgs.

Atsitiko gi kaip tik prie
šingai. Didelėmis srovėmis 
žmonės veržiasi iš pietų i šiau
rę.

Pačiuose pietuose žmonėse 
toks pritarimas Demokratinei 
Indokiwjos Respublikai, jog 
fraj^cūzm nespėja demonstra
cijai malšinti. Pietinės Tndo- 
kinijos sostinėje Saigon bc- 
malšindami paskerdė jų dvi
dešimt !

Pasaulis niekados neužmirš, 
jog pirmąją atominę bombą 
ant rajnių miesto gyventoju 

* numetė mūsų prezidentas Tru- 
manas!

Japonų miestas Hiroshima 
minėjo to baisaus įvykio de- 
šimtmetinę sukaktį.

Vokiškos kilmės katalikų 
kunigas, kuris savo akimis 
matė atominės bombos sprogi
mą ant Hiroshima, paprašė 
visų kraštų katalikų padėti 
jam pastatyti koplyčią arba 
bažnyčią. Gavo daug paramos. 
Bažnyčia užbaigta ir sukak
ties proga atidaryta. Ir tapo 
paaukota taikos išlaikymui.

į^ą dabar aukštoji katalikų 
bažnyčios hierarchija darys 
su tuo kunigu ir su ta bažny
čia ?

Juik kiekvienas, kuris skel
bia taiką, yra “Maskvos agen
tas

1 • "
Republikonų vadovybė turi 

pilnas rankas neskanios košės. 
Jos jai privirė sen. McCarthy.

Senatas sudarė komisiją 
McCarthy reikalo ištyrimui.

Pasmerks McCarthy, ats
tums makartistus.

Išteisins McCarthy, susikels 
žmoniškesni us republikonus.

O čia už mėnesio kito įvyks 
kongresiniai rinkimai. Tikra 
dilema: nei bėgt nei rėkt.

•
Praėjusio šeštadienio Lais

vėje tilpo nurodymai kaip 
adresuoti laiškus Lietuvon. 
Tilpo taipgi visas sąrašas ra
jonų ir apylinkių.

Būkite toki geri, tas infor
macijas pasidėkite’ ir jomis, 
reikalui prisiėjus, pasinaudo
si^?. Neprašykite laiškais to-1 
kių informacijų, kokios ran
dai tame pranešime.

Pasirodo, jog geriausia 
yra Lietuvon laiškus siųsti oro 
paštu ir registruotus. Jie dau-
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LIAUDIS LIŪDI MIRUSIO VH0 MARCANTONIO
Minios jam atiduoda paskutinę 
pagarbą;-- užuojautos iš visur

Sukniubo nuo širdies priepuolio; 
laidotuves įvyks ketvirtadienį

New Yorkas. — tūks
tantinės minios šiandien 
(antradienį) pradėjo pra
eiti pro karstą ir atiduoti 
paskutinę pagarbą liaudies 
kovotojui ir ilgamečiam
Kongreso nariui, Vito 
Marcantonio.

Vito Marcantonio sukniu
bo lietingą pirmadienio ry
tą ant šaligatvio netoli sa
vo raštinės New Yorke ir 
mirė nuo širdies priepuolio. 
Jam buvo tik 51 metai.
/ Nuo 1934 iki 1950 metų 
Marcantonio buvo Kongre
so nariu, atstovaudamas
East Harlemo - Yorkville’o 
distriktą, apgyventą, ne
grų, puertorikiečių, italų 
ir kitų tautinių kilmių 
žmonių. Kaip ištikimas 
darbo liaudies reikalų gy
nėjas Marcantonio, žino
mas artimiesiems ir kaip 
“Mare”, tapo mylimas ir

Kuo daugiau pasitarimų,. - sako 
Jungtinių Tautų Hammarskjold

Jungtinės Tautos, N. Y. 
— Jungt. Tautų generali
nis sekretorius Dag .Ham
marskjold paskelbė savo 
raportą, kurį jis prirengė 
J. T. generalinei asamblė
jai, kuri atsidarys rugsėjo 
21 dieną.

Dag Hammarskjold pa
reiškia savo raporte, kad 
paskutiniu laiku taikos iš
laikymo viltys yra pakilu
sios. Jis sakė, kad kuo 
daugiau pasitarimų, kon
ferencijų ir derybų vyksta 
tarp “Vakarų” ir “Rytų”,

Jugoslavy-turky-graiky 20 Čiangas sakosi paskandinęs 
mėty paktas riša su NATO 8 Kinijos karinius laivus

Bledas (Jugoslavija). — 
Jugoslavijos - Graikijos ir 
Turkijos 20 metų karinis 
paktas, kuris buvo pasira
šytas čia, netiesioginiai ri
ša šiuos tris kraštus su 
NATO, taip vadinama 
Šiaurės Atlanto Sutarties 
Organizacija, į kurį įeina 
Washington™ palankūs 
Europos kraštai.

Jugoslavija, Graikija ir 
Turkija savo pakte pasiža
da kariniai padėti viena an
trai užpuolimo metu. Grai
kija ir Turkija priklauso 
prie NATO. Jugoslavija 
nepriklauso, bet šis trijų 
Balkanų kraštų paktas ją 
faktinai padaro NATO na
re, nes kur įsivelia NATO 
narės, Turkija ir Graikija, 
įsivelia ir Jugoslavija.

Pekingas. — čou En-lai, 
Kinijos premjeras, pasiun
tė sveikinimą Indijos mi
nistrų pirmininkui, dėko
damas jam už padėjimą pa
siekti paliaubas Indokinijo
je*

gerbiamas.
1950-tais metais visu 

kitų partijų (republikonų, 
demokratų ir liberalų) ko
alicija jį iš Kongreso išėdė. 
Draugai ir priešai  ̂liūdi

Marcantonio tragiška 
mirtis tuojau plačiai nu
skambėjo po visą šalį. East 
Harleme būreliai žmonių 
tuojau pradėjo rinktis gat
vių kampuose ir kalbėtis 
apie jį. Amerikos Darbo 
Partija (ALP), kurios va
du Marcantonio buvo per 
ilgus metus iki pasitrauki
mo, išleido gedulo pareiški- 
ma.

Liūdesio pareiškimus 
taipgi išleido Amerikos 
Progresyvių Partija, Ko
munistų Partijos pirminin-1 
kas W. Z. Fosteris, negrų, 
jaunimo, civilių teisių ir ki
tos organizacijos.

Bet ne vien jam draugin-

tuo geriau. Jo nuomone, 
tokios konferencijos kaip 
Ženevos, kuri atsiekė pa
liaubas Vietname, arba Ke
turių Didžių užsienio rei
kalų konferencija (kurios 
dabar nori Sovietai), nau
dingi taikai.

Bet generalinis J. T. se
kretorius pabrėžė, kad 
laikant visokias diplomati
nes konferencijas, Jungti
nės Tautos neturėtų būti 
“paliktos nuošalyje,” tai 
yra, pasitarimai turėtų 
vykti kaip ir poi Jungtinių 
Tautų globa.

Tapei, Formoza. — CNA 
(Čiango) žinių agentūra 
skelbia, kad nacionalistų 
karo laivai paskandino Tai- 
vano (Formozos) sąsiau
ryje aštuonius Liaudies 
Kinijos mažus karinius 
laivus, pakraščio sargy
bos tipo.

ONA žiniomis, kinų lai
vai buvę paskandinti po 
smarkios jūrinės kovos, di
džiausios, kokia iki šiol vy
ko tarp liaudiečių ir čian- 
ginių Taivano vandenyse.

San Francisco. — Nau
joje valdžios keliamoje de
portacijos byloje Harry 
Bridgeso advokatas buvo 
atsargos generolas Mel- 
ford Taylor, buvęs Ameri
kos prokuroras Niurenber- 
go byloje prieš nacius va
dus.

Londonas. — Britanijos, 
Francūzijos ir JAV atsto
vai posėdžiavo čia ir tarėsi 
apie bendrą atsakymą į ta
rybinę notą. TSRS kvietė 
laikyti Keturių Didžiųjų 
pasitarimus^
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gi žmonės išreiškė liūdesį.
Demokratų New Yorko 
valstijos senatorius San
tangelo, New” Yorko miesto 
valdybos narys De Salvio 
ir kiti pareiškė, kad Mac- 
ąntonio buvo atsidavęs sa
vo idėjoms žmogus.

Marcantonio neseniai 
buvo paskelbęs savo kan-

Chicago. — Teisėjas J. 
P. Barnes paleido iš kalė
jimo žinomą gengsterį Ro
ger Touhy, kuris savo lai
ku buvo žymiausias gengs- 
terio Caponio priešas. Tei
sėjas nusprendė, kad Tou
hy nekaltas tarptautinio 
apgaviko John Factorio 
kidnapinime...

Policija nušovė 
40 vietnamiečiu 
Saigono Srityje 
Prancūzam tarnaujančios 
armijos kariai atsakomingi

Saigonas. — Prancūzų 
komanda dabar atidengė, 
kad kelios dienos atgal, 
prieš pat pravedus paliau
bas Pietiniame Vietname, 
Pietinės vietnamiečių ar
mijos kariai ir policija nu
šovė apie 40 vietnamiečiu 
Cuchi miestelyje, netoli 
Saigono.

Įsakymą šaudyti davė 
. francūzų karininkąg,,-

Civiliai vietnamiečiai de- 
.monstravo prie kareivinių, 
kuriose radosi francūzams 
tarnaujanti vietnamiečiai. 
Demonstrantai šaukė už 
taika ir ragino kareivius 
prisidėti prie paliaubų 
šventimo. Jie nešė Vietna
mo Liaudies Respublikos ir 
Francūzijos vėliavas.

Francūzų įsakymu ka
reiviai staiga pradėjo ap
šaudyti demonstrantus be 
įspėjimo, be šūvių į orą. 
40 buvo užmušta ir virš 100 
sužeista.

Francūzų komanda tvir
tina, kad kariai šovė po to, 
kai kelios kulkos atėjo iš 
demonstrantų pusės.

Hanoi. — Prancūzai nu
šovė 20 vietnamiečių civilių 
Centriniame Vietname. 
Prancūzai bando slopinti 
demonstracijas už Vietna
mo vienybę* < 

didatūrą į Kongresą iš savo 
distrikto. Jo sekėjų apara
tas jau buvo susidaręs ir 
smarkiai veikė už išrinki
mą. Jo staigi mirtis atėjo 
kaip didelis smūgis jiems 
ir visiems, kurie tikėjosi jo 
perrinkimo.

Marcantonio politinė bū
stinė East Harleme tuo
jau po jo mirties prisipildė 
budėtojų. Pradėjo ateiti 
telegramos iš visos šalies 
kampų.
Imigrantų sūnus

Marcantonio gimė 1902- 
raisiais metais. Jo tėvai 
buvo iš Italijos atvykę imi
grantai. Jis visuomet liko 
artimas italams darbo žmo
nėms Amerikoje, gerai mo
kėjo italų kalbą, paskui iš
moko ir ispanų, kad jų kal
boje kalbėtis su puertori- 
kiečiais.

Kongrese jis buvo dauge

Truman numato, kad demokratai 
laimėsiu šio rudens rinkimuose 

4—

■Kansas City. — Buvęs 
prezidentas Trumanas pa
reiškė, kad demokratai ga
lėtu laimėti ateinančio ru
dens rinkimus ir gauti dau
gumas kongreso butuose, 
bet su viena sąlyga: demo
kratai turėtų savo priešrin
kiminei kampanijai sukelti 
tiek pinigų, kiek republiko- 
nai.

Trumanas tą savo nuo
monę išreiškė pasikalbėji
me su Adlai Stevensonu.

Trumanas taipgi sakė, 
kad jis aktyviai dalyvaus

McCarthy gauna teisę 
egzaminuoti liudininkus

Washingtonas. — Spe
ciale senatinė komisija, su
sidedanti iš trijų republiko
nų ir trijų demokratų, da
vė senatoriui McCarthy’™ 
teisę, kurią jis visuomet pa
neigia žmonėms, kuriuos 
kvočia jo paties senatinė 
komisija: teisę kvosti liu
dininkus.

Specialė komisija nutarė, 
kad senatorius McCarthy 
galės statyti klausimus 
liudininkams. Tai kaip tik 
ta teisė, .kurios neturi žmo
nės, kuomet jie šaukiami 
prieš McCarthy’io vado
vaujamą senatinę komisi
ją

Speciales komisijos pir
mininkas sen. Watkins pa
reiškė, kad komisija “va
dovausis tokiais dėsniais, 
kokiais vadovaujamasi teis
muose.” -

Rio de Janeiro. — Libe-^ 
valinis redaktorius Carlos 
Lacerda čia buvo pašautas 
ir sužeistas. Manoma, kad 
pasikėsinto jas yra prezi
dento Vargaso pasekėjas* 

lio reakcininkų neapkenčia
mas, bet ir gerbiamas tuo 
pačiu laiku.

Trumano administraci
jai pradėjus Korėjos ką
rą, Marcantonio iškėlė 
vienintelį balsą Kongrese 
prieš intervenciją.
Laidos ketvirtadienį

Marcantonio kūnas pa
šarvotas Giordano laidoji
mo įstaigoje, 2242 First 
Avė., netoli 115-th St., Man- 
hattane. Nuo 3 valandos 
po pietų antradienį tūks
tančiai pradėjo praeiti pro 
karstą ir jam atiduoti pa
skutinę pagarbą.

Praėjimas pro karstą 
tęsis visą dieną ir vakarą 
trečiadienį. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį (pilnes
nės informacijos apie lai
dotuves tilps sekančioje 
laidoje).

demokratų priešrinkiminė
je kampanijoje ir yra pa
sirengęs važinėti po šalį 
su prakalbomis. Jis mano, 
kad rinkimams artinantis 
jo sveikata jau bus pakan
kamai pagerėjusi (po ope
racijos), kad galėtų kam
panijoje dalyvauti.

Nominacinių rinkimų pa
sekmės, ypatingai Kefau- 
verio laimėjimas prieš 
Suttoną Tennessee valsti
joje, pridavė daug vilties 
liberaliniam demokratu 
sparnui kaslink ateinančių 
rinkimu. c

TVA direktorius užtikrina: 
jis nieko neturi prieš TVA

Washingtonas. — Naujai 
paskirtas TVA direktorius 
generolas Herbert D. Vo
gei pareiškė, kad jis nieko 
neturi prieš TVA, kad 
TVA jam nekvepia socia
lizmu ir jis nebandys TVA 
panaikinti.

TVA (Tennessee Valley 
Authority), kaip žinoma, 
yra didžiulis Roosevelto 
laikais pastatytas hidroe
lektrinis projektas, kuris 
pigiai teikia elektrą Ten
nessee upės klonio gyven
tojams, srityje, kuri anks
čiau kaimuose elektros la
bai mažai turėjo.

Republikonai norėtų, kad 
TVA laipsniškai pereitų į 
privatinių kompanijų ran
kas.

South Bend, Ind. — Stu- 
debakerio darbininkai at
sisakė priimti savo unijos 
(UAW-CI0) pareigūnų pa
siūlymą savanoriškai leis
tis nukirsti jų algas ant 15 
procentų, “kad tuomi įga
linti kompaniją nemažinti 
darbų.”

Paskutiniai 
pranešimai

Stokholmas. — Čia at
sklido Attlee ir Bevano va
dovaujama britų darbiečių 
delekacija. šiandien (an
tradienį) ji išskrenda į 
Maskvą, kur pabus dvi die
ni. Trečiadienio vakare 
delegacija dalyvaus iš
kilminguose pietuose Bri
tanijos ambasadoje Mas
kvoje, kur dalyvaus ir Mo
lotovas.

Iš TSRS delegacija vyks 
Kinijon.

Frankfurtas. — Visoje 
Vakarų Vokietijoje besi- 
plečiantieji streikai dabar 
apima/ apie 200,000 darbi
ninkų. 825,000 transporto 
ir viešų darbų darbininkų 
rengiasi išeiti į streiką tre
čiadienį, jei nebus paten
kinti jų reikalavimai. Tas 
pakeltų streikuojančiųjų 
skaičių iki milijono.

Pekingas. — Potvyniai 
Jangcės ir kituose Kinijos 
slėniuose, pridarę daug ža- 

; los, jau pradeda nuslūgti.

Washingtonas. — Aplei
dęs Ameriką Rhee pareiš
kė, kad jis norėtų tuojauti- 
nio atominio karo prieš 
Kiniją ir Sovietus.

Boston. — Teisėjas Smith 
atidėjo iki rugpjūčio 30 d. 
Mass, valstijos komunistų 
vadų Otis Hoodo, Anne 
Burlak ir kitų bylą, kuri ve
dama po Smith o aktu.

Washingtonas. — CIO 
žibalo darbininkų unija 
(Oil Workers Union) ir 
jai artima cheminė unija 
(Gas, Coke and Chemical 
Workers) planuoja susilie
ti. Kartu jie turėtų 250,- 
000 nariu.

New Yorkas. — Sąryšyje 
su kalinamo Amerikos ko
munistų vado Eugene Den- 
niso 50 metų gimtadieniu 
sveikinimai jam atėjo iš 
Danijos, Japonijos, Brita
nijos ir kitur. 

—————— t
Washingtonas. — Kelio

lika asmenų pikietavo Bal
tąjį Namą protestuodami 
prieš atvykusį Domininko
nų respublikos diktatorių 
Rafael Trujillo. Prieš at
vykdamas Amerikon Tru
jillo buvo iškilmingai pri
imtas generolo Franco.

New Delhi. — Čia be
veik tikra, kad premjeras 
Nehru atsisakys dalyvauti 
Pietrytinės Azijos konfe
rencijoje, kuri šaukiama 
Columbe, Ceylono sostinė
je. Ta konferencija turės 
ant - komunistinį pobūdį ir 
yra Amerikos remiama.

. Tokyo. — Trys iš Tary
bų Sąjungos grįžę parla
mento nariai pareiškė, kad 
Japonija turi būtinai pre
kiauti su Sovietais.

ORAS. — šilta, giedra*
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Laisvės skaitytoja Damė 
Mankofsky iš Crown Point, 
N. J., gavo laišk. iš Lietu
vos ir prisiuntė mums įdėti 
į dienrašti. Laiiškas skam
ba : >
Brangi sesute Dame:

Aš jūsų brolis Jonas, su 
savo šeima sveikiname jus, 
sesut, jūsų vyra ir sūnelį, 
visus kartu, linkėdami jums 
sveikatos ir gero pasiseki- 

xJ mo jūsų gyvenime.

MOTERŲ KAMPELIS
I

Trys moterys trijij gadynių 
keliais į skirtingą ateitį

JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINIO 
SEKRETORIAUS BALSAS

Šių metų rugsėjo mėnesio 21 d. susirinks Jungtinių 
Tautų asemblėja (metinis seimas). Tam seimui, kaip 
kas metai, taip ir šiemet, generalinis tarptautinės or
ganizacijos sekretorius, Dag Hammarskjold, paruošė 
metinį raportą-pranešimą.

Vyriausias šiame raporte dalykas, į kurį Dag Ham
marskjold kreipia visų dėmesį, yra tas, kad Jungtinių 
Tautų nariai nepaneigtų savo organizacijos, kad valsty
bės, laikančios paskyras konferencijas, visuomet atsimin
tų, jog yra tarptautinė organizacija visokiems nesusi
pratimams spręsti.

Jungtinės Tautos juk ir buvo tam įkurtos, kad jos 
spręstų visokius tarptautinius nesusipratimus, .visokius 
ginčus, kylančius tarp dviejų valstybių arba valstybių 
grupių.

Generalinis JT sekretorius tarytum sakyte sako: 
ana, įvyko Berlyno konferencija, o vėliau—Ženevos kon
ferencija, dar didesnė ir svarbesnė. Jiedvi praėjo be 
jokios Jungtinių Tautų pagalbos, be jokios talkos, tary
tum tokio dalyko, kaip Jungtinės Tautos, visiškai ne
būtu, v

Dag Hammarskjold pripažįsta, kad tiedvi konferen
cijos atliko teigiamus darbus: Berlyno konferencija su
šaukė Ženevos konferenciją, o Ženevos konferencija bai
gė karą Indokinijoje, tačiau, jis mano, kad, jei taip bus 
ir toliau, tai pasaulis pradės galvoti, jog be Jungtinių 
Tautų galima visiškai apsieiti, jog jos nebereikalingos.

Ir pranešame jums, kad 
laišką nuo jūsų gavome, 
taip sūnaus fotografiją. Už 
tai tariame jums labai ačiū, 
kad jūs mūsų nepamiršot. 
Labai mums didelė naujie
na nors per laišką pasikal
bėti, kiek galima.

Dabar pranešu apie savo 
gyvenimą. Esame visi svei
ki kol kas ir gyvename toj 
pačioj vietoj, kur mane pa- * 
likote, tai yra Svelionyse. I 
Mano šeima jau visi nema-! 
ži, 2 dukterys ir vienas su- ■ 
nūs. Mano vaikai, galiu j 
pasigirt, geri. Duktė turi | 
jau 20 metų, gera siuvėja, j 
jau biskį ir man padeda gy
vent. Pati siuva ir mokines 
moko. Sūnus Sūnus turi 
jau 17 metų. 11 metų, kai 
mokinasi. Dabar jau 3 me
tai mokosi Kaune ir dar 
vienus metus reiks mokytis. 
Kai baigs šitą mokyklą, bus 
audinių pramonės mechani
kas - inžinierius. O ea mū
sų mažiausia duktė moki
nasi gimnazijoj/ šeštoje 
klasėje. Tai akd dievas 
duos, vaikai galės gyventi. 
O jeigu sulauksiu, ir man

Daug tiesos Jungtinių Tautų sekretorius turi taip 
samprotaudamas ir tai pabrėždamas savo raporte.

Bet kartu tenka jam štai ką pastebėti: Jungtinės 
Tautos, kokios jos yra šiandien, nebegali visų tarptauti
nių klausimų sklandžiai išspręsti, opių klausimų, reika
lingų skubaus išsprendimo.

Atsiminkime: Jungtinės Tautos ligi šiol veikė pa
gal Washingtono padiktavimą. Mūsų šalies vyriausybė 
—tiek prie Trumano, tiek prie Eisenhowerio,—sudarė 
Jungtinėse Tautose bloką, kuris visuomet su ja balsuo
ja,—sakysime, Lotynų Amerikos valstybės ir kitos, gau
nančios iŠ Dėdės Šamo pinigų. Tuo būdu beveik visuo- 

* met Jungtinių Tautų asemblėjoje nutariama taip, kaip 
reikalauja Wishingtonas.

Bet tai rle viskas.
Jungtinės Tautos toli gražu dar nėra pilnai tarp

tautinė organizacija. Į jas neįeina tokia milžiniška pa
saulinė jėga, tokia didžiulė valstybė, kaip Kinijos Liau
dies Respublika su 600,000,000 gyventojų!

Argi galima, sakysime, šiandien be Kinijos būtų 
Jungtinėse Tautose išspręsti tokią “azijinę” problemą, 
kaip Indokiniios karo baigimas? Žinoma, ne!

Jeigu Indokinijos karo baigimas būtų buvęs ati
duotas Jungtinėms Tautoms, nebūtų buvęs užbaigtas.

Dėl to ir buvo reikalauta, kad būtų sušaukta konferen
cija į Ženevą, kur dalyvautų Kinijos Liaudies Respublika, 
kad ji tartų savo žodį, nes Indokinija—josios kamynas, 
nes Azijos reikalai—Kinijos reikalai. Kinija ir Indoki
nija—du didžiuliai Azijos milžinai. Tik su jų talka ga
lima išspręsti svarbius azijinius klausimus.

Generalinis Jungtinių Tautų sekretorius, mums ro
dosi, turėtų darbuotis, kad sekamoje asemblėjoje būtų 
Kinijos Liaudies Respublika priimta į Jungtines Tautas.

Ne tik Kinija turėtų būti priimta—turėtų būti pri
imtos ir Italija, ir Bulgarija, ir Rumunija, ir Vengrija, 
ir Albanija, ir Suomija, ir tūlos kitos šalys.

j padės. O dabar aš pavargs 
i tu už juos, už vaikus.

Tetos Anės nežinau, ar 
gyva ar ne, ba nerašo. Su 
Juozu sueiname dažnai. Vi
si jo šeimynoje sveiki. Aliu- 
nė ženota, turi dukterį. Pa- 
dzus seniai jau mirė. Abu- į 
du gyvena Petras su savo1 
šeima. Antanas dėdė mi- 

i ręs, momutė dar gyva.
Tai tokios pas mus, sesut, 

i naujienos. Gyvenam naują 
i gyvenimą.

Parašykit, sesut, apie se-x 
sutes ir brolį Praną, kaip 
gyvena, ir kaip Antanas gy
vena, ar sueinat su Anta
nu? Jei gausit šitą laišką, 
tai prašau greit parašyt 
man atsakymą. Mes labai 
būsime jums dėkingi. Pri- 
siųskit savo ir šeimos nuo
traukas, vis bus prisimini-! 
mas mums.

• . 1Tai tuo ir baigsiu rašyt. 
Atsiprašau, kas blogo tegul 
būva gerai. Perduokite lin
kėjimus Magdei, Amilei ir 
Pranui, taip pat ir Anta
nui.

Sudiev, lauksiu atsakymo.
Jūsų brolis
Jonas Žilinskas i

Japonija taipgi reikėtų raginti, kad ji sudarytų tai
kos sutartis su Tarybų Sąjunga ir Kinijos Liaudies Res
publika (taipgi su Filipinais, Indonezija, Burma, ir tt.), 
na, ir ji turėtų būti Jungtinių Tautų narė, nes tai 80,- 
000,000 gyventojų šalis.

Jungtinės Tautos turėtų būti padarytos tarptautine 
pęganizacija pilnoje to žodžio prasmėje.

Tik tuomet jos sėkmingiau galėtų išspręsti visus 
kylančius nesusipratimus. Tik tuomet jokia “šalutinė” 
konferencija negalėtų pro jas prasilenkti.
Į. UtfJP'imf-' '.ffLJfeJV-l -------------"JgLAK L-2-L i! 1 TS .t—

L Erenburgas atvyko Čilėn, 
dalyvaus Nerudos pagerbime

Santiago, Čilė. — Čia at
vyko Tarybų Sąjungos ra
šytojas Uja Erenburgas. 
Jis atvyko, kad dalyvauti 
poeto Pablo Nerudos 50-to 
gimtadienio minėjime.

Aerodrome

sutiko skaitlinga < Čilės 
kultūriečių delegacija su 
Neruda priešakyje. Priė
mimas buvo labai draugiš
kas, bet Erenburgas turėjo 
ginčą su muitinės valdi
ninkais, kurie smulkme
niškai peržiūrėjo jo baga
žą, ieškodami “komunisti
nės literatūros.” Jie nieko

Erenburgą nerado.
«■—ne—ema ii    . .............. ..... .......

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Rugp. (Aug.) 11, 1934

i šypsenos;
Jis padės ieškoti

“J*bigu sukelsi triukšmą, 
aš jus nudėsiu. Aš ieškau 
jūsų pinigų,” grūmojo plė
šikas, naktį įsiveržęs į na- 

i mus ir nugirdęs šeiminiu-1 
i ką pabudus.

“Leisk man atsikelti ir į 
' uždegti šviesą,” tarė šeimi
ninkas. “Aš padėsiu jums 

i ieškoti jų.”
_____________ ■

Ar gali būt blogiau?
Sykį draugas parašė laiš

ką Mark Twainui, nurody
damas, kad jis labai serga,

“Ar gali būti blogiau, 
kaip danties ir ausies skau
smas vienu sykiu? klausė 
jis baigdamas laišką.

Mark Twain. atsakė jam 
laišku:

“Taip, reumatizmas ir 
švento Vyto šokis.”

(Pabaiga
Paskiausias vaizdas ve

da mus į daug tolimesnę 
praeitį, negu pažinojo pir- 
mesniuose šio skyriaus lei
diniuose minėtos Elzbieta 
ir Jenne. Garsusis grai
kų dramos ir komedijos ra
šytojas Aristofanas mums 
pristato gražuolę Lysis- 
tratą.

Lysi strata — žvaigždė jo 
sukurto tuo vardu veikalo 
411 metais pirm Kristaus 
gadynės.

Ar Lysistrata ir jos lai
kų moterys buvo laimin
gos? Ko iš jų laukė visuo
menė? Ką jos galėjo atlik
ti?

Mūsų gadynės žymiau
sieji filosofai sako., jog vi
suomenės grupių ir ištisų 
valstybių pažangą galima 
matuoti pagal tos grupės ar 
tautos moterų stovį. Imant 
tą tezę, galima sakyti, kad 
anos gadynės graikų mote
rys turėjo svarbią rolę gy
venime, nes to laiko 'Grai
kijoje kultūra radosi aukš
tame lygyje.

Tačiau liaudis neturėjo 
visuotinos laimės. Liaudį 
kamavo nuolatiniai karai. 
Imant senybines susisieki
mo priemones, pasaulis 
tuomet buvo daug plates
nis, bet valstybės — siau
resnės. Valstybių ribos ar
timesnės viena kitai. Dėl 
valdovų ir jų karininkų ne
pasidalinimo garbe, turtu, 
galia karinės žarijos visuo-* 
met ruseno ir dažnai išsi
verždavo liepsnomis.

Athenų nepaliaujamo ka
ro prieš Spartą laikais ir 
Aristofanas mus nuveda į 
Athenus, kultūros centrą, 
gražų ir nykų. Nykų dėl 
to, kad jame randasi tiktai 
sauja sudribusių senų ponų 
ir būriai gražuolių jaunų 
ir liūdnų moterų. Jos gra
žios ne dėl to, kad jos čia 
gimtų skirtingos nuo kitų. 
Ne. Gražios dėl to, kad 
Athenų karininkai jauni 
vyrai pačias gražiausias 
iš visų užkariautų kraštų 
surankiojo, čia parsigabe
no./ O liūdnos dėl to, kad 
tie jų vyrai, išėję į seka
mus karus, žuvo ar. tapo 
sužaloti, kad- ir joms likosi 
ne gyvenimas, tik kančia. 
Dar kitų vyrai tebekariau- 
ja. Jos kenčia ilgesį ,ir 
rūpestį už vyrų likimą ir 
už savo rytojų.

Gražusis miestas pilnas 
gražių našlių ir senstančių 
vienišų moterų, kurioms 
rytojus nežada šeimyninės 
laimės, kurios niekada ne
glamonės savo kūdikio, ku
rių niekad niekas neužva
duos sunkiame darbe, neuž
jaus varge.

• • •
Moterims ilgesingai lau

kiant iš karo sugrįžtančių 
vyrų, ponai - valdovai pla-' 
nuoja kitą karą. Jiems juk 
nereikės kariauti, liaudies 
jaunimas eis mirti kare. 
Valdovo sėdynės zulinto jai 
(panašūs mūsų laikų Dul- 
lesams, Rheejams) šaukia, 
jog karas bus už dievą ir tė
vynę. Randasi raginančių 
spartanams pasiūlyti taiką, 
bet tų dienų makarčiai rei
kalai! to jus taikos' / tuojau 
apšaukia subversyviais.

Tokiose tai sąlygose Aris
tofanas pastato liaudies 
moterų priešakyje Lysistra- 
tą^ Jos vadovaujamos mo
terys- susiagituoja ir masi

niai ateina į seimą reika
lauti balso sprendime kas. 
bus: taika, ar karas. Įsta
tymų leidėjai priešinasi 
“subversyvėms.” Jos nenu
sileidžia, juos išvaiko šąu- 
dydamos iš dešinės leidžia
momis žuvimis, daržovėmis 
ir kitkuo, kas pakliuvo po 
ranka gretimoje prekyvie
tėje.

Karo rengimo “didvy
riams” išbėgiojus, moterys 
susitaria, kad turės būti 
taika. Sugrįžtančius iš ka
ro vyrus jos perkalbės dau-. 
giau nekariauti. O kad 
spartanai nesinaudotų pro
ga Athenus pulti, jos nuta
ria pasiųsti savo organiza
tores atsikreipti į Spartos 
moteris.' Prašo panaudoti 
tokias pat priemones įtikin
ti savo vyrus reikale taikos.

Karo rengėjai anaiptol 
nesiryžta nusileisti taikos 
reikalavimams. Moterims 
išvaikyti iš seimo pašaukia 
noliciją. Net būrį vyrų at
šaukia iš karo fronto. Mo
terys atsišaudė: seniams 
karo ruošėjams agurkais, 
ar kuo kietesnių, o grįžtan
tiems iš karo saviesiems ba
landėliams tvoja į veidą 
gniūžtėmis sugrįžtuvių py
ragui kepti išraugintos 
kvapnios tešloj.

Demonstracijoje moterys 
pergali. Tačiau jų vyrai 
privalo klausyti valdovų, ne 
moterų. Moterys patyrė, 
jog malonių žodelių neuž
teks įtikinimui vyrų neka
riauti. Jos nutarė pavarto
ti moterų “slaptąjį ginklą.” 
Nors tas ginklas ir joms 
pačioms yra aršiausia ne
pageidaujamu, vienok jos 
sako, jog geriau susitikti 
laikiną vyro nemalonę, ne
gu kad leisti mylimą vyrą 
kare žudyti arba sužaloti.

Ar graži drąsuolė Lysi
strata'kada nors ištikro gy
veno, ar ji negyveno, neda
ro didelio skirtumo. Tačiau 
užtikrintai žinoma tas, kad 
Aristofanas ją sukūrė 
tikslu paakstinti visuome
nę, ypačiai moteris, veikti 
a t s t e i g i m ui taikos, kuri 
tuomet buvo taip reikalin
ga, kaip ji yra reikalinga 
šiandien.

Lysistratoje autorius 
Aristofanas simbo 1 i u o j a 
visu laiku moteris, kurios 
išleisdamos vyrus į karus 
skurdo beviltingą ir baisiai 
varganą gyvenimą. Jisai 
dygia pašaipos rykšte pla
ka karo ruošėjus ir vergiš
kai nuolankaujančius brol- 
žudingiems valdovams. Ly- 

.sistratos pastangose taikai 
pagerbia moteris kovotojas 
už taika, c

Neabejotina, kad gražioji 
Lysisfratos legenda padrą
sino ne vieną taikos mylėto
ją jos žygyje. Šiandien to
kių Lysistratų pasaulyje 
milijonai. Vargiai, bent ku
rios iš jų laimėjimai ateina 
taip gražioje komikoje, ko
kioje Aristofanas pavaizda
vo savąją Lysistrata. Dau
gelio kelias į taiką yra joms 
kalėjimų kelias, persekioji
mų^ kelias, kaip kad yra jau 
kelioms dešimtims. Jungti
nių Valstijų moterų, ir ke
liems šimtams vyrų kovoto
jų už taiką.

Įdomu prisiminti tai, kad 
persekiojimai ir kalėjimai 
nesustabdė liaudies moterų 
troškimo taikos, šeimyninės 
laimės ir laimingo gyveni
mo savo jaunimui. 1953-čių 
metti birželio' 5-10 dienomis

i
' PYČIŲ PAJUS 

vokelis 'be skonio plain ge
lati no,s

2 puodukai pieno 
šaukštas cornstarch 
*/i. šaukštelio druskos 
6 šaukštai cukraus
3 kiaušiniai, perskirti 
puodukas susmulkintų pyčių 
šaukštelis almond cxtrakto 

’/žšaukštelio vanilla extrakto
iškeptas pajui lukštas 

suplaktos grietinės.

Išmirkyk gelatiną ketvir- 
, tadalyje puoduko pieno. Su- 
' maišyk kukuruzų krakmo
lą su druska ir 3 šaukštais 
cukraus, įmaišyk likusį pie
ną. Nuolat maišant, virk

Šeimininkėms
jdubęltavame puode iki bis- 
Imelį sutirštės. UždAk ir 
I leisk dar pavirti 10 nii^-
■ čių. Dadėk gelatiną, vieno- 
1 dai įmaišyk. Suplak try
nius, į juos laipsniškai į-

i maišyk pieno mišinį ir dar 
* virš karšto vandens 3 mi
nutes, maišydama. *

Mišinį atšaldyk iki pra-
■ dės sustingti. Dadėk pyčes. 
i Kietai suplak baltymus ir 
: į juos laipsniškai įplak li- 
j kusį cukrų ir ekstraktus, 
j Palengva' įmaišyk į gelati- 
i nos mišinį. Supilk į pajų 
į lukštą. Pagražink skiltelė- 
’ mis pyčių ir suplakta grie- 
: tine.

Šventiškai pagražintas pyčių pajus.

K LIETUVOS
Studentų švente

Liepos 2 d. erdviose Vil
niaus įgulos Karininkų namų 
salėse, vasaros teatre ir sode 
susirinko guvus j a u n i m as . 
Jaunuoliai ir merginos—Vil
niaus aukštųjų mokyklų ir 
technikumų studentai atėjo į 
vakarą, skirtą mokslo metų 
pabaigai. Iš visur skambėjo 
muzika, dainos, linksmas juo
kas, jaunimo veiduose — 
džiaugsmingos šypsenos.

j 7 valandą vakaro vasaros 
! teatre susirinko 1,500 studen-

Kopenhagene įvykusi a m e 
Pasaulio Moterų Kongrese 
atstovauta, šimtai milijonų 
moterų, kurios organizuo
tai darbuojasi taikai. Jas 
atstovavo 1,990 delegačių iš 
67 valstybių, neįskaitant 
daugelio kitų valstybių mo
teris, kurios norėjo daly
vauti, bet kurių valdžios de-

| tų. Pranešimą padarė Lietu- 
į vos KP CK sekretorius Niun- 
i ka.

Po to žodis buvo suteiktas 
! diplomantams, studentams, 
! moksleiviams. Kalbėjo gele- 
I žinkeliu technikumo studen- *
j tas Mackonis, Vilniaus Vals- 
tvbinio universiteto studen-

I *
i tas Bernotavičius, Pedago
ginio instituto studentė Ži
li nskaja ir kiti.

T
Po iškilmingosios ■ daUes 

Įvyko didelis koncertas. JaSne 
: dalyvavo Leningrado Tarybos 
vardo Leningrado dramos te
atro artistai, Lietuvos Valsty
binės filharmonijos artistai, 
konservatorijos studentai.

Iki vėlyvos nakties truko 
jai/nimo pasilinksminimas.

Berlynas. — Skelbiama, 
kad kitas aukštas Vakarų 
Vokietijos žvalgybos pa
reigūnas, Gerhard Rather 
Frankenstein perėjo pas 
komunistus.

Negačių neišleido, arba ku-1 
rių delegacijas neįleido Da- < 
nijon.

Kongreso vyriausias iš 
daugelio^ svarbių reikalavi
mų buvo taika. Stambiau
sieji karo šalininkų “infor-! 
macijų - žinių teikimo or- j 
ganai” — spauda, radijas— , 
apie tą Kongresą nutylėjo, i 
Vienur kitur iš jų pasišai-! 
pė. Daug kur sugrįžusias 
delegates persekiojo. Ta
čiau kiekviena iš Kongreso | 
sugrįžusi (kuri išliko neį- | 
brukta kalėjimai!, o daugu- ' 
m a išlįko) delegatė kalbėjo ' 
draugų, sandarbininkų su
eigose ir rinko paramą tai
kai.

Nuostabiai plito ir stiprė
jo taikos mylėtojų moterų 
ir vyrų balsas. Bėgiu vie- 
iierių metų po to Kongreso 
pertrauktas karas Korėjoje, 
sustabdytas kraujo liejimas 
Indokinijoje. Pasaulio Ly- 
sistratos teisėtai gali džiaug
tis prisidėjusios žudynėms 
baigti ir pratęsusios tūks
tančių jaunimo brangią gy
vybę.

Kiekviena darbo už taiką 
diena, atitolina karą, artina 
ilgalaikės taikos dieną. Dar
buokimės ir tikėkime, kad 
taika ateis!

(Raštui mintis imta pa
mačius filmą “Daughters of 
Destiny.”)

Today's Pattern

9051 12-20; 30-42

Pattern 9051: Misses’ Sizes 12, 
14, 16, IS', 20; 30, 32, 34, 36, 38. 40, 
42. Size 16 takes .4% yards 35-inch,

Užsakymų su 35 centai^ ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept.; 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



Kaip atrodo Jugoslavija
Rašo A. K.

parūpo pačiam pama
tyti* Europą, tai yra pietinės 
Europos šalis sykiu ir Jugosla
vija. Nuo seniai man rūpėjo 
pamatyti lietuvių dainose mi
nimą upę Dunojų, to krašto 
gamtą, žmones ir jų valdžią.

Per Atlantiką perplaukęs, 
išlipau Francijoj. Buvo šalto
kas gegužės mėnesio oras, jų 
miesto gyvenimas man nepa
tiko, bet laukuose gamta žalia 
—puikiai atrodė. Traukiniu 
vagonai padalinti į tris klases. 
Pirmos klasės vagone mačiau 

. sėdi kunigas; retkarčiais trau
kinio konduktorius gražias ir 
minkštas sėdynes su savo juo
domis kelinėmis patrina.. An
tros klasės vagonuose Prancū
zų buržujai sykiu su turistais 
važinėjasi. O trečioje klasėje 
darbo žmonės ant kietų suo
lų vargsta. Francijoj dar daug 
karto žaizdų galima matyti. 
Ūkini’nkų, kaip ir miestų, na- 
mai/mūriniai. Kai kurie, karo 
iaik^is sugriauti, dar tebestovi 
neatstatyti... Paryžius aprū
kęs, gatvės automobiliais už
sikimšę, žmonių didelė dalia 
suvargusiais atrodo.

Šveicarijos mažą dalį tema
čiau. Gamtiškai gražiai atro
do, bet gyventi tarp kalnų ne
mylėčiau. Kiek buvo galima iŠ žmonių traukinyje, bus gerai 
traukinio per langą matyti, miegoti.

ūkis atrodo gerai išvystytas, 
i Net ir kalnų šonai daržovė

mis, uogomis bei vaismedžiais 
apsodinti. Vietomis kalnuose 
ganomi gyvuliai.

1 v •Važiuodamas per siaurinę 
Italijos dalį, per visą tą kraš
tą, mačiau labai daug gra
žiai ir tvarkingai apžiūrėtą 
ūkininkystę. Kiek iš keleivių 
bendrai galima buvo patirti ir 
ką aš apts mačiau, yra nema
žas tarp tos šalies žmonių kla
sių skirtumas: vieni pertekliu
je gyvena, kiti skurdą kenčia. 
Jie turi didelę bedarbių ir ma
žažemių problemą...

Persikraustęs per rubežių 
iš Italijos į Jugoslaviją pasiju
tau esąs slavėnų, lietuvių 
tautai artimų žmonių šalyje! 
Tai buvo subatos vakaras, 
čia kaimuose bei traukinyje 
garsiai skambėjo susibūrusio 
į grupes jaunimo dainos. 
Tuom tarpu jaučiaus kaip sa
vo gimtame krašte, Lietuvoje, 
nes ju dainos priminė man 

i senąją mūsų tėvynę ir ten 
j taip pat, kaip ir čia, skam
bančias kaimų bei vienkiemių 
jaunimo dainas.

Aš važiavau antroje klasė
je, su manimi sėdėjo armijos 
oficierius. Maniau, mažai

Bet ne taip išėjo.

kaip buvo manyta. . . Ne tik 
parubežiniai kas keliolika mi
nučių pakartotinai klausinėjo 
ir čemodanus tikrino, bet ir 
tos jaunimo dainos įkirejo, 
nes tęsėsi beveik iki ryto. 
Kuomet prašvito, tėmijau ju
goslavų ūkį, nes man rūpėjo 
pamatyti jų žemės ūkio su
tvarkymas. Gerokai pavažia
vus atsibudo ir mano ben
drakeleivis oficierius. Aš jau 
buvau gerą šmotą Jugoslavijos 
matęs, kuomet jis atsisėdo, ir 
pradėjome po biskį šnekėti.

žmo*

į katrą pusę traukinio nežiū
rėsiu — matau tik kaimus ir 
žemę siaurais sklypais išda
lintą. Kolūkių nematyt. Už
klausus oficierių, kodėl taip 
yra, jis atsakė: “Mūsų
nūs nemyli visi bendrai dirb
ti, nemyli komandos ir dis
ciplinos. Jie myli kiekvienas 
sau ūkininkauti.” Kaimai ir 
žemė šniūrais padalinta tebė
ra dėl to, kad jų namai mū
riniai, sudaro keblumą į vien
kiemius perkelti.

Iki Belgrado traukiniu va
žiavau apie dvidešimts valan
dų. Iš pradžių buvo gerokai 
kalnuotas kraštas. Kalnai ap
augę gražiais miškais', slė
niuose gyvena ū k i n in kai. 
Taipgi mačiau 
tą lentpiūvių 
Gyvulių labai 
turbūt kai per
išnaikino, tai ir iki šiolei ma
žai jų priaugo. Daugelyje

laukuose kele« 
ir plytnyčių.

mažai matyt, 
karą vokiečiai

Lietuvos Sūn u s -- Išei vis
SUSNINKŲ .TURTUS-----  —Rašo

. (Tąsa)
• Jurgiui tas labai patiko. Ir su 

ukvata nuvažiavo, žinoma, pirmiausia 
leidosi į bažnytėlę, pamaldų išklausyti, 
o išėjęs skersai išilgai išvaikščiojo visą 
rinką, visas būdeles, kur žydaukos pyra
gus pardavinėjo, apžiūrėjo. Pyragų tiek 
ir tiek prikrautos, bet nusipirkti Jurgis 
negalėjo: neturi nei vienos kapeikos. 
PrašyTi pas švogerį nei nemėgink, nes 
vistiek nieko nelaimėsi.

Močiutė, kaip matyti, pasiliko namie- 
je. Sesutės irgi negalėjo sueiti tarp tos 
daugumos žmonių. Dievai žino, kur ji 
nusidangino. 0 nuo jos gal būtų išgavę 
kapeiką kitą. O valgyti taip baisiai no
risi, tėmijant pyragus, taip norisi, kad 
net seilės nespėji ryti. Taip besidairant, 
bevaikštinėjant po rinką mato, štai prie
šais ateina jo Jakimavičius.

Jurgis suabejojo: kas čia daryti: vie
ną dieną yra pas jį išdirbęs, gal papra
šys ir gaus pinigėlių?

J Bet jis buvo tėvuko pamokytas, kad 
didelio pono negalima sustabdyti iš prie
šakio, kad iš užpakalio reikia. Tas atė
jo ir praėjo, o Jurgis net nežinojo, matė 
jis jį ar ne. O prašyti bijosi, nedrįsta. 
Bet pagaliau pyrago noras baimę nuga
lėjo. Jurgis žaibo greitumu leidosi pas
kui poną, ir prilėkęs pačiupo už skver
no iš užpakalio.
^Ponas sustojo, atsigrįžo, pažiūrėjo -ir 

nusišypsojo:
“Na, ko nori, vaike?” ’
Jurgis sako:
“Dėduti, jau , vieną dierfą turiu pas 

jus^ųždirbęs. Mažu duosite kiek pini-

O Jakimavičius taip gražiai apsiren
gęs, tikras ponas. Žiponas juodas, ap
link jo storą sprandą žiba labai gražus 
baronėlio kalnieriuš, iš po kurio matyti 
baltų marškinių apykaklė. Jis rūko 
brangų cigarą.

Tai buvo'gražiausias vyras gal ne tik 
Kalvarijos parapijoje, o visoje Suvalkų 
gubernijoje, rėdyboje. Labai tiesus, 
aukštas jis buvo, suvirs šešių pėdų. Ne
šiojo rausvus neilgus ūselius ir tokius 
pat plaukus.

Jis buvo baisiai drūtas, skaistus bal
to kūno. Bijojo jo visi apylinkės bernai. 
Kalboje dažnai vartojo žodį “bratkus”,
tai visi bratkum jį ir vadindavo. Kur 
Br'atkus pasirodydavo, tai visi bernai iš- 
lekiodavo kaip kūliai šiaudų.

Jis padavė Jurgiui palaikyti cigarą, 
kelnių kišenės ištraukė gražią pinigi- 

atidarė ir pradėjo ieškoti. Ieškojo 
lenkęs, kad jau Jurgis galėjo

, kas viduryje dedasi. O šventas 
, kiek tų pinigėlių visokių!... Vie- 

šone popieriniai, žali, raudoni, ki- 
šone sidabriniai, auksiniai skam- 

raičiojasi, raudonuoja, taip, kad Jur-

miela
giui net slabna pasidarė betėmijant... 
Tokia skarba... O jis dar vis ieško ir ne
gali rasti tinkamo. Pagaliau ištraukė 
dešinę su sidabriniu ir sako:

/‘Neturiu tau, vaikeli, smulkių, tai te 
tau pusė rublio, tai mudu atsilyginsime 
vėliau kada nors.”

O, kokia laimė! Jurgis padėkojęs po
nui 9ir movė tiesiog pas motutės prietel- 
ką Abramčikienę, kur įėjęs būdukėn tuoj 
užsisakė svarą kvietinio pyrago, stiklinę 
arbatos, pavalgęs išsigėrė dar stiklinę 
arbatos ir leidosi po rinką dairydama
sis, tėmydamas žydų krautuves, 
parsidavinėjo įvairiausios prekės.

Bet kaip jam dabar buvo gera, 
m a, lyg ne ta pati rinka, ne tie 
žmonės, ne tos ir krautuvės, — 
linksma, miela, gražu.

kur

links- 
patys 
visur

III-IAS SKYRIUS 
Už Berną

Jurgis namie je išbuvo vos metus, 
buvo nepasitenkinęs. Dirbti vistiek rei
kėjo, o pinigų ant išeigos turėjo labai 
mažai. Kad ir išeidavo kokią dienelę ki
tą dirbti pas kitus, bet toli gražu neap
mokėdavo išlaidų, kiek pasidarydavo. 
Nes Jurgis tuo laiku jau buvo pradėjęs 
draugauti su kitais berniukais. O su 
jais išsikalbėjęs sužinojo, kad jam nei 
kiek nelengviau dirbti.

Tad, sulaukęs Kalėdų išėjo vėl pas tą 
patį buožę, savo giminaitį, pas kurį pir
miau tarnavo kaip piemenėlis. Bet da
bar jis jau buvo tikras bernas, o ne pus
bernis, net varesnis užu kitus. Mat, buo- 
žienė buvo jo tetulė, motulės pusseserė, 
ir ji jam buvo gan gera, dar kai už pie
menėlį tarnavo. Nekartą jis buvo pa
vaišintas geresniu kąsneliu arba pieno 
lašeliu. Algos išsiderėjo 45 rublius ir 
motulei dar gorčių linų pasėti.

Dabar Jurgis ten buvo viskuom pa
tenkintas, jau visai kitaip,, kaip kadaise 
piemenėliu tarnaujant, kuomet jam rei
kėjo visų bijotis. Dabar kaip tik atbu
lai: bijotis kiti turėjo jo, jam pataikau
ti turėjo. Net ir pats buožė, tetėnas, 
jam kiek nuolankavo. Apart jo dar buvo 
du kiti bernai, dvi mergos ir piemenė
liai.

Apie Ameriką Jurgis nei negalvojo. 
Bet laikas ant vietos nestovi. Žinojo jis, 
kad užu metų kitų reikės ir jam stoti 
Caro tarnybon. O to jis, kaip ir kiti 
jaunuoliai, labai bijojo. Jis dar nuo tė
vuko buvo nekartą girdėjęs, kaip kari
ninkai paprastiems kareiviams ausis1 
aplupinėdavo, rykštėmis plakdavo... Gir
dėjo, kad žandus daužydavo. Laiko jis 
dar turėjo apie porą metų, bet kada bro
lis atsiuntė laivakortę, tai tikriausiai 
progos praleisti nenorėjo. Taip, žinojo, 
kad gal kitos tokios progos niekad nebus.

(Bus daugiau)

bet

vietų matyt piemenukus ga
nant po vieną ar dvi karves, 
arba net suaugusį žmogų ma
tyt ganant vieną ar dvi kar
ves.

Pravažiavus Liublianos ir 
Zagrebo miestus, prasideda 
didesnės lygumos, kalnai ma
žėja. Prasideda daugiausia 
kviečiais apsėti laukai. Bet ir 
čia žemė siaurais ilgais skly
pais padalinta: ežios plačios, 
žole apaugę, paežiai tušti — 
javai vandens nugulėti...

Kuomet Jugoslavijoj trūks
ta duonos, jie kaltina debesis 
už nereguliavimą vandens, š) 
pavasarį, sako, buvo perdaug 
lietaU’š, vietomis laukai stovi 
paplūdę vandeniu. Laukuose 
nusausinimo griovių mažai 
yra. (Turbūt nesusitaria kur 
griovius kasti. Vanduo nenu
bėgs, jei vienas skersai savo 
sklypelį griovį ir iškastų.)

Nuo Liublianos miesto, va
žiuojant į Zagrebą, traukinys 
prisikimšo keliautojais. Dau
gelis turėjo stovėti, nes sėdy
nių trūko. Sekmadieniais daug 
važiuoja į miestus sportinių 
žaidimų pažiūrėti. (Visoj ša
lyj, matyt, bažnyčia mažą 
biznį daro.) Zagrebo mies
tas visu smarkumu atbūda
vo jamas. Tai yra pramonės 
miestas.

Baigiant važiuot’ į Belgra
dą, tos šalies sostinę, mačiau 
keletą vienkiemių ir valsty
binių ūkių. Čia pulkai galvijų 
ir kitokių gyvulių ganosi pla
čiuose laukuose. Moderniškų 
žemės ūkio mašinų pas juos 
mažai yra. Keliai prasti, au
tomobilis — retenybė. Mies
tuose, dėl pavežiojimo turistų, 
automobilių yra, bet ir tie ma
žiukai. Daug sunkvežimių 
(trokų) matyt po višą šalį, 
daugiausia miestuose, j Daug 
yra uniformuotų, kariškos 
tarnybos, vyrų. Nekuriu uni
formos labai gerai atrodo. 
Palyginus su vyžuotais ūki
ninkais ir daugeliu skarma
luotų miestiečių, kariuomenė 
gerai parėdyta. Turbūt ne
blogai ir šeriama, nes daugu
ma gerai atrodo.

Gyvenamų namų 
nių kambarių yra 
nes dar yra> per 
griautų namų 
Yra sugadintų laivų, kurie 
pertaisyti į tam tikrus resto
ranus su miegamais- kamba
riais. Man teko viename to
kių viešbučių apsistoti. Ant 
Sava upės vandens supasi 
viešbutis. Už kelių šimtų me
trų mėlypuoja Dunojus!

Tamsios duonos restoranuo
se negalima gauti, (Turbūt, 
kuomet Tito atsiskyrė nuo ru
sų, sykiu ir juodą duoną už
draudė restoranuose parduo
ti.) Kepyklose galima gauti 
kokios tik nori duonos ir vi
sokių pyragų. Krautuvės už
verstos visokiais produktais. 
Kainos aukštos, vai u g jų už
darbio. Daugelis žmonių, nors 
jie dirba, bet su jų uždarbiu 
mažai ką gali nupirkti. To
dėl labai daug matyti vargin
gai gyvenančių žmonių.

Alus labai gerai padarytas, 
man patiko. Viešbučiai ii' 
reestoranai pilni alų gerian
čių žmonių. Užtektinai yra 
vyno, degtinės ir juos gerian
čių. Pas juos* pienas gerti 
ne mada—alus jo vietoje. Te
atrai užsikimšę žmonėmis; 
parkai ištaisyti gražiai, vaka
rais, šeštadieniais ir sekma
dieniais pilni žmonių, Tram
vajai pusėtinai moderniški. 
Tolesnius už miesto susisieki
mus autobusai aptarnauja.

Politine padėtis man neaiš
ki. Jei daug jų skanaus alaus 
išsigerčiau, tai gal suprasčiau. 
Vokiečiai turi didelę įtaką 
tarp buržuazinių elementų. 
Mario supratimu, štai kaip 
yra: vokiečių, kilmės žmonės 
(kurių ten nemažai yra) 
stengiasi sugrąžinti nacių 
tvarką, slavai daugiau kovoja 
už socializmą, o čigonai snau
džia parkuose ant suolų su
sėdę ir laukia geros ateities.

bei pavie- 
trūkumas, 
karą su- 

neatstatytų. 
laivų,

Jei Tamsta negali gauti; 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Vancouver, Canada Pastarosiomis dienomis su
sirgo Povilas Beeis. Jį ištiko 
smarkus skausmas nugaroje. 
Kol kas jis randasi savo 
muose. Nežinia, ar jis 
vengs ligoninės.

lia
is-

tik

tėvas Jonas že- 
taipgi gelbėti sū- 
užsidėjęssį sūnų

Lietuvių nelaimės
1) Birželio 27 d. tragiškai 

žuvo du jauni lietuviai. Jonas 
žemaitis 32 metų ir Jonas 
Buivolas 28 metų, žemaičiai 
ir keletas kitų naujų lietuvių 
išvažiavo žuvauti. Jiems be
metant meškeres nuo plūdu- 
ruojančių medžių, žemaičių 
sūnus Wilius Įpuolė į upę. Jo 
gelbėti įšoko Jonas Bulvonas, 
kurį upės srovė tuoj nutraukė 
į dugną-.

Vaikučio 
maitis šoko 
liaus ir
ant pečių plaukė prie medžių, 
bet ir jį srovė nutraukė že
myn. Galutinai žemaičių vai
ką ištraukė Jonas Baleišis, 
bet pavojingoji Frazer upė 
nusinešė dvi jaunas gyvybes. 
Apie Joną Bulvoną yra mažai 
Iras žinoma, vien tiek, kad 
jis atvyko iš Vokietijos . tik 
keletas metų atgal. Dirbo Red 
Lake, Ontarijo j, g vėliau apie 
Vancouver. Jonas žemaitis ki
lęs iš Rokiškio, atvykęs iš Vo
kieti jos,dirbo aukso kasyklo
se Vai D’or, Que., o vėliaus 
Nemano, B.C. ii- Vancouvery- 
jc. Jis paliko desperacijoj jau
ną žmoną ir du sūnelius Vilių 
ir Juozuką, 8 ir 9 metų am
žiaus.

Lietuvoje liko motina, pa
tėvis, dvi seserys ir du broliai.

Laidotuvėse dalyvavo ne 
maža lietuvių ir lydint į ka
pus negalėjo sutilpti į 16-ką 
automobilių. Bažnytines apei
gas atliko kun. Traškevičius 
ir pasakė tinkamą, laidotuvių 
proga, pamokslą.

Reiškiu giliausią užuojautą 
žuvusi ų j ų giminėms.

A. Grinkus

2) Birželio 30 d. po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Juozas 
Keragalvis, sulaukęs 61-nūs 
'metus amžiaus, paliko vyres
nįjį brolį Lietuvoje, o Kanado
je,rodos, giminių neturėjo.

Jis buvo kilęs iš Lietuvos, 
nuo Utenos, 
Kanadoje
apie Edmontoną, Altą., o 
liaus Port Alice, B. C.

Laidotuvėmis rūpinosi 
draugai Julius Mundeika
Mr. & Mrs. Gaba, o religines j 
apeigas atliko du katalikų ku
nigai.

Rūmėnų kaime.' 
dirbo ilgiausiai 

vė-

jo 
ir

3) Kaip aprašo anglų laik
raštis “Daily Province”, tai 
Vancouver^ aplankė vyskupas 
Vinęas Brizgys liepos 25 d:. 
ir kalbėjo vietiniame viešbu
tyje dėl 80-ties žmonių.

Savo kalboje skundėsi, kad 
“Visa padėtis eina blogyn, ša
lis baisiai išnaudojama, kad 
tik vienas vyskupas ir 250 ku
nigų pasiliko Lietuvoje ir tie 
veikia tik, slaptai”.

Įdomu būtų žinoti kokią 
vyskupas Brizgys giesimelę 
giedojo; kada Hitlerio gaujos 
plėšė ne tik Lietuvą, bet ir 
visą Europą? Ar užstojo jis 
Lietuvos žmonelius tuomet?

Turėjo gerą gyvenimą Lie
tuvos kunigija. ‘‘Gaila žuvusių 
dienų”, skamba lietuvių dai
nos žodžiai.

žengia į naują gyvenimą 
virš pusė visos žmonijos, o jų 
tarpe ir mūsų tautiečiai. Pri
simena man kunigo Maironio 
rašyti dainos žodžiai: “Nebc- 
užtvenksi upės bėgimo, norint 
ji eitų ir pamažu.

Nesulaikysi 
norint 
su.”

naujo kilimo, 
pasveikint būtų bai-

Great Neck, N. Y
Pas mus yra ir ligonių, šir

dies smūgio ištikta ir nuga
benta į Meadowbrook ligo
ninę Rose Kaišei-, Kasiliaus- 
kienė. Toje pačioje hospita- 
lėje randasi Turlienė po išti
kusio paralyžiaus. Taipgi ten 
pat serga Urbonienė, gerai 
žinomo kriaučiaus Mike Ur
bono brolio1 dipuko moteris.

Jau seniai serga M. Ado
monio moteris Veronika. Ji 
randasi Kings Park Hospi- 
talyj.

Pas mus yra ne vien 
liūdesių, bet yra ir smagumo. 
Rugpiūčio 1 d. Čia atsibuvo 
smagus piknikas, surengtas 
LDS 3-čios Apskrities, Kas
močių Parke. Diena buvo šil
ta. Bet žmonių suėj o-suva
žiavo iš Brooklyno, Richmond 
Hill, New Jersey ir kitur. 
Todėl publikos buvo daug. 
Miestiečiai čia pasirodė drau
giški, išlaidūs-duosnūs. Už tai 
rengėjai dirbo sunkiai, kad 
tinkamai svečius aptarnauti. 
Kada visi smagiai išsiskirstė, 
o komisija apskaitliavo “die
nos darbo vaisių,’’ tai surado, 
kad liko netikėtai gražaus 
pelno LDS 3-čiai ^Apskričiai.

pirmesniuose susirinki- 
Mat, draugai norėjo 

delegato raportą iŠ

po-
Čia 

pik

Great Neckas tampa 
puliaria smagumo vieta. 
Kasmočių Parke bus eilė 
nikų. Rugpiūčio (Aug.) 22 d.
LAP Klubas rengia pikniką. 
Vyriausias pikniko tikslas — 
tai pasitikti su sveikinimu iš 
Europos grįžtančią iš vakaci- 
jų Almą Kas,močiutę. Jinai 
yra užsipelniusi tos pagarbos 
nuo visų draugijų bei srovių. 
Pas ją svetainėje ir parke visi 
turime parengimus ir už sve
tainę mokesčio neima. To
dėl visi įsitėmykite datą šio 
pikniko. Jis bus vienas iš 
smagiausių.

Taipgi yra žinoma, kad' 
Brooklyno Aido Choras čia 
turės pikniką rugpiūčio 29 d. 
Verta šį Aido Choro pikniką 
paremti, nes jis prie progų

New Haven, Conn.
LDS 16 kuopa turėjo susi

rinkimą rugpiūčio 3 d. Na
rių atvyko daugiau, negu1- bū
davo 
muose. 
išgirsti 
Seimo.

Perbėgus kitus kuopos rei
kalus, pranešta, kdd randasi 
du ligoniai. Eva Rudman jau 
randasi namie ir greit stos 
prie darbų draugystei. An
trasis ligonis — tai kuopos 
pirmininkas Bronius Mediby. 
Gauta linksma žinia, kad' ir . 
jis sveiksta ir ne už ilgo bus 
su mumis. C

Baigus susirinkimą, Amilė 
Miller pakviečia dalyviu S 
prie stalo, kur radosi skanių* 
užkandžių. Biskį užkandus, 
kuopos vice - pirmininkė * Bar* 
bora Medley pakvietė J.Kun- 
cą, kuris buvo siųstas kaip 
delegatas atstovauti mūsų- 
kuopą Chicagoje įvykusiame 
Seime. Nariai klausėsi rapor
to su atyda ir buvo priimtas 
delnų plojimu.

Iš raporto 
draugystė i 
delegatus. ' 
kad Seimas 
no pašalpų, < 
pailgino, 
kaip senesniems, taip ir jau
nimui.

Po raporto, delegatas klau
sė: “gal kas norite statyti 
klausimus,” bet nariai sutiko 
su raportu be klausimų. Ne- 
kurie jau buvo matę tarimus 
spaudoje. Visas šis LDS 16 
kuopos susirinkimas buvo la* 
bai gyvas. - J. Kuneaa

pasirodė, kad 
veltui siuntė 

džiaugiasi, 
nesumažf- 

kur dar ir 
patferinteu

ne
Nariai
ne tik 

o kaip 
Daug

ir mūsų miestelį palinksmina,
F. Kl-ton
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SOUTH BOSTON, MASS

Lietuvių Piliečiu Klubo

Įvyks Sekmadienį

RUGPJŪČIO 15 AUGUST
Prasidės 1-mą valandą dieną

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Gros gera muzika ir klubas ruošiasi viskuom kuo 
geriausia patenkinti publiką. Bus gardžių užkandžių, 
šalto alaus. Kviečiame atsilankyti ir linksmai praleis- 

I 

ti laiką.
Iš So. Bostono, nuo 318 Broadway daug automobi

lių važiuos į šį pikniką. Jei kai kam truktų vietos au
tomobiliuose, tai iŠ Ashmont Stoties Brockton busai 
važiuoja per Montello ir nuo Lietuvių Tautiško namo 
nebrangiai Taxi nuveš į pikniką. Todėl visi traukime 
į šį pikniką.

Kviečia Pikniko Komitetas.
irfnibriuirfiiiniiTOtiimiiriintirrrrmjniiTiLuiįiiiiifirnrariminnrTn rržgj

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai fcemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 

$30.00 
$27:50 
$22.00

Room - two double beds
Day 
$7.00One

One Room - one double bed, one single bed - $5.50
One Room - double bed $4.00

Rašykite ar telefonuokite dėl rezervaęijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pa&važinėjimas.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Rugp. (Aug.) IT, 1954.



Cleveland, Ohio
Baigiasi Piknikų Sezonas

Šios vasaros piknikų sezo
nas netrukus baigsis. Jis buvo 
Šiais metais labai patogiai su
tvarkytas: piknikai įvyko vis 
kas antras nedėldienis ir visi 
turėjo neblogiausias pasek
mes. Nei vienam nė lytus ne
pakenkė. Tikimės, jog pasku
tiniai du piknikai irgi bus sėk
mingi. Jie bus sekami:

Rugp. (Aug.) 15 dieną 
įvyks L.L.D. 190 kuopos pik
nikas su pietumis, kas publiką 
pilnai patenkindavo. Bet šį 
karią bus tik paprastas pik
nikas, nors valgiais ir gėri
mais visi svečiai bus pilnai ap
rūpinti.

Paskutinis piknikas, tai bus 
spaudos piknikas. Jis įvyks 
rugsėjo (Sept.) 5 d. ir galės 
tesjtis per Sept. 6 d., nes bus 
Labor Day šventė.

Šių dviejų piknikų rengėjai, 
kaip žinoma, deda visas pas
tangas, kad jie 
n i iki kitų metų 
nui.

Abu piknikai
piknikų darže ant 422 
visiems Cleveland© ir apylin
kės lietuviams gerai žinomoje 
ir patogioje vietoje.

Ligi laimingo pasimatymo 
piknike!

būtu atminti 
piknikų sezo

Įvyks J. Rūbo 
kelio,

J. Žebrys

New Britain, Conn

NewYorto^M^fe/liilov
Nenuostabu, kad 
tiek daug areštu

Rugpiūčio 3-čią New Yorko 
spauda aprašė apie suėmimą 
narkotikų pardavinėtojo Leo
nard Stephens, barberio. Skai
tydami ilgą istoriją, pastebė
jome, kad tas pats Stephens 
buvęs areštuotas už tokį pat 
prasikaltimą liepos 2-rą, ta
čiau jis vaikščiojo laisvas. 
Buvęs išleistas tiktai po $2,- 
500 kaucijos.

Keliose kitose žiniose ma
tėsi,- kad tarpe šiomis dieno
mis suimtųjų už narkotikus ir 
už įvairius kitus prasižengi
mus buvo daug jau buvusių / °
suimtų prieš keliolika dienų, 
prieš keletą savaičių.

žmonės kalba, kad tie daž
ni areštai, paleidinėjimai ir 
vėl iš naujo areštavimai da- 

■ romi tikslu paskleisti propa
gandą, būk New Yorko mies
tui esą reikalinga septynių 
tūkstančių daugiau policijos.

N-tis

partijos New 
pirmininkas 

kad gubernato- 
look” 
tiktai 

j o g

Kritikavo Dewey’aus 
taksy programą

Demokratų
Yorko valstijoje 
Balch sakė, 
riaus Dewey “fresh 
valstijos taksams yra 
p a s i g a rs i n i m as. Sako,
yra tiktai skraistė 
legist atūrą, kuri 
guminė stampa 
riaus siekiams.”

Kritikavo valdžią už 
narkotiką problemą

Miestinis vyriausias magis
tratas John ,M. Murtagh kri
tikavo federalę valdžią, kad 
ji “apgailėtinai apleido” vi
suomenės apsaugos nuo nar
kotikų darbą. Jis sakė, kad

“pridengti [miestas gali atlikti tiktai da- 
buvo tiktai belytę tos apsaugos ir ja at- 
.gubernato-i lieka, bet jis negali atidirb

ti už visos šalies valdžios ap-
kad demo-Įsileidimą.

kratų partija įteikinėjo Vals- Į Murtagh kalbėjo Piliečių 
tijos Seimeliui pasiūlymus pa- ; Unijos programoje iš
taisyti taksus kas metai nuo|z’jos stoties WNB1. Greta

teleyi-

1950 metų, bet republikonų 
kontroliuojamas Seimelis vi
suomet tuos pasiūlymus at
metė. Jis taip pat “numa
rino komitetuose” ir šiemeti
nius demokratų pasiūlymus

metais 
, negu

Palaidojus J. Shopes

Trumpai sirgęs, Juozas 
Šuopys-Shopes mirė liepos 28 
dieną, o 30 d. gražiai palaido
tas, be religinių prietarų, Lie
tuvių Neprigulmingose kapi
nėse, Waterburyje.

Kad ir dirbamą dieną susi
rinkęs gražus būrelis Juozo 
giminių ir šiaip jo artimi 
draugai suteikė jam atatinka
mą paskutinį patarnavimą, 
palydėjo į poilsio vietą ilsėtis 
amžinai.

Jisai į šią šalį atvyko prieš 
53 metus iš Matulių kaimo, 
šakių aplinkos, Suvalkų rėdy- 
bos. Buvo dikto ūgio, gerai 
tvirtas, visuomet dirbo sun
kius darbus ir sulaukė 77 me
tus amžiaus.

Mylėjo pažangą, per ilgus 
laikus skaitė dienr. Laisvę. Su 
žmona uoliai lankydavo pro
gresyvių parengimus. Esant 
svarbiam reikalui ir pinigiškai 
paremdavo gražius organiza
cijų darbus. Vienas buvo Juo
zo 
tai kas link dienraščio Lais
ves. Kas metai vajaus laike 
stengdavosi gauti bent po vie
ną naują laikraščiui skaityto
ją. Jei nepavykdavo atsiekti 
tikslo, tai šiaip pasidarbuoda
vo sukėlimui finansinės lai
kraščiui paramos. Jisai pats 
su pinigų pasiuntimu neužsi- 
imdavo. Būdavo, susitikęs 
draugus įteikdavo nuo priete- 
lių gautas aukas persiuntimui 
laikraščiui. Tačiau kada jam 

' pavykdavo gauti naujas skai
tytojas, nudžiugdavo, 
labai patenkintas.

Rodos, jog bene dviejose 
SUsišelpimo draugijose buvo 
nariu, tai SLA. 34 kuopos ir 
Lietuvių Apšvietos Pil. Klubo. 
Šiaip progresyvinėse organi 
zacijose nepriklausė, bet jas 
karštai rėmė, jas užtardavo.

Juozas, užbaigęs sunkoką 
gyvenimą, paliko nuliūdusius 
žmoną Nellie, dukterį Kle- 
mentiną Niuyorke, sūnus Ed. 
wardą ir Juozą ir anūkę ant 
vietos, šeima raminkitės nete
kę vyro ir tėvo, o Juozas te
gul ramiai ilsis Dėdės Šamo 
žemėje.

Mieste nėra 
policijos trūkumo

Vietinis laikraštis 
■York Times bandęs 
I krinti, ar iš tikro New 
miestui taip stoka 
kad reikėtų dadėti net 7,000. 
Tiek padauginti reikalavo po
licijos viršininkas savo kal
boje.

Times surinkęs duomenis, Į 
į kad N. Y. miestas turi 42 ' 
procentus daugiau policijos, 
negu visas kraštas (imant 
bendrai skaičių visos šalies 
gyventojų ir policijos).

New Yorko miestas turi 
i policistą kas 308 gyventojai.

Chicaga turi vieną 472 gy
ventojams, 
ri

pagirtinas nusistatymas,

jos 
tus

tuomi

Artimas

Mew 
pati- 

Yorko 
policijos,

Demokratų lyderis 
pažymi, kad valstijos 
paskiausiais heleriais 

[surenka daugiau taksų
■kada nors pirmiau valstijos is
torijoje. Tačiau tų padaugė
jusių pajamų, nei kiek neper- 
leido vartoti žmonių gerovei. 
Gi “šeimos, apkrautos Dew
ey’aus rendų pakėlimą !s, 
Dewey’aus fėro pakėlimais 
Dewey’aus 
įsakytais 
Dewey’aus
Jis sako, jog sunkios 
slegiamų žmonių reikalavimai 

nors 
ii1 kai

kitokiais 
iškasei a is 
pažadų

ir 
sritims 
negali 

valgyti.”
padėties

kitko, jis sakė:
“Federalės valdžios 

kankamas veikimas 
problemą šalinti yra 
faktoriumi, kuris 
prie kriminalybių 
Veik kiekvienas 
kotikų vartotojas šiame mies
te yra veiklus kriminalistas, 
o federalė valdžia apgailėti
nai apsileido abiemis atžvil
giais : žmonių sveikatos ir su
valdymo tos problemos.”

Murtagh sako, kad proble
ma yra visašališkoji ir kad 
federal ės valdžios pareiga 
yra atitinkamais įstatymais ir 
veiksmais apsaugoti visuome
nę nuo skleidėjų narkotikų 
ir suteikti gydymą jau pagau
tiems i tuos žabangus.

nepa^ 
‘dope’ 
žymiu 

prisideda
bangos, 

įgudęs nar-

Jaunuoliai baliavojo 
su tevy turtu

šešiolikos metų ajnžiau's 
jaunuoliams Harvey J.Wurtz- 
berger ir Deborah Ann Fine 
per savaitę pasaulis buvo pui
kus, tiesiog puikiausias, žino
ma, ne be priežasties. Anot 
Anės tėvo, jie pasiėmė iš jos 
tėvo miegkambaryje laikomos 
saugiosios šėpelės apie $6,000 
pinigų. Gi jaunuoliai, nenorė
dami pasirodyti su tiek ma
žai apsiėjusiais savo medaus 
mėnesį, sako, kad gal buvę 
apie $10,000.

Mergaitės tėvas yra 
vedėjas, Now Yorke.

Ką jie darė uždėję 
ant tiek pinigų ?

Ne viską išmėtė ant
Už auto užmokėjo-$3,933 ir 
po apie tūkstantį kiekvieno 
aprėdams. O per savaitę Wa
shington© viešbutyje praleis
davę už vieną valgį po $20. 
Už valymą ir prosinimą dra
bužių išmokėdavę per dieną 
po apie $15. žinoma, 
tik taksiku iki įsigijo 
sigailėję visiems kuo 
vusiems ir tipsų.

Kai policija juos paėmė su- 
grąžirfthį New Yorką, jie tarp 
abiejų Lrėję dar virš tūks
tantį dolerių. Vaikinukas 
$1,100 atidavęs uošviui.

Nesaugiai apsaugoti pinigai 
visuomet yra vaikams ir jau

kusią 
o ne
daug

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
giau, tiesa, kaštuoja, 
riau pasiekia tuos, 
jie siunčiami.

bet 
kuriems

ge-

gyventi, 
gėrėtis gro-

teatro

rankas

niekų.

HELP WANTED—FEMALE

ir spiria gubernatorių 
kiek pažiūrėti į taksus

I ka veikti

New Yorkas tu- 
(proporcionaliai imant) 

procentus daugiau polici- 
už Londoną ir 45 procen- 
daugiau už Philadelphiją.

Svečiai

Darbininką kandidatei 
susitikti masinis 
mitingas Bronxe

New Yorkas išeikvoja 
policijos jėgą veltui

New Yorko miesto valdi
ninkams reikia ne daugiau 
policijos samdyti, bet jos dar
bą pasukti ten, kur reikalin
ga ir naudinga. Dabar poli
cijos jėga, ir žmonių mokami 
tam tikslui taksai išeikvojami 
nenaudingai. Kaip? štai vie
nas to pavyzdys:

Rugpjūčio 2-rą po miestą 
riaumojo kaltininkas pražu
dymo kelių dešimtų tūkstan
čių mūsų jaunimo gyvenimo, 
Korėjos sužalotojas Rhee. 
Tūkstančiai policijos buvo 
pastatyti jį vesti ir lydėti gat
ve, jį saugoti nuo šaligatvių, 
viešbutyje. Reikia paliauti 
tokius elementus čia kas die
ną kviesti ir policijos jėgą 
jiems eikvoti. Pil.

Policistą Suspendavo 
už girtumą

Paskyrė moterį 
j valdininkus

Majoras Wagneris paskyrė 
brooklynietę Idą Klaus mies
tiniam Darbo Departmental 
patarėja. Pareigas pradės eiti 
rugsėjo 1-mą. Metinė alga 
yra $10,250.

miesto 
žmones 
kandi

ju

Po įvykusio labai sėkmingo 
masinio mitingo viso 
skale, Bronxo darbo 

• rengia susitikimą su
Įdate savo apylinkėje, 
kandidatė į Kongresą, Eliza
beth Gurley Flynn, kalbės 
masiniame mitinge rugpiūčio 
12-tos vakarą, 8 vai., New 
Terrace Gardens, 181. St. ir 
Boston Rd.

Kiti kalbėtojai bus brookly- 
nietis Simon W. Gerson ir jos 
kampanijos vedėjas Isidore 
Begun. Įėjimas nemokamas.

Flynn yra Bronxe augusi ir 
ilgai gyvenusi ir veikusi. 
Daugelį iš 48 metų darbinin
kų judėjime ji praleido 
Bronxe. Dabar ji statoma 24- 
me kongresiniame distrikte 
kaip People’s Rights Partijos 
kandidatas į Kongresą. Ne
žiūrint, kad toji darbininkų 

i vadovė yra komunistė ir per
sekiojama, jos pastatymui 
kandidatu tikisi ,surinkti 3,- 
500 piliečių parašų.

Bronxietis

M. Ramoškienė iš Hartford, 
Conn., aplanke* Lietuvių Kul
tūrinį centrą. Ta pat' proga 
norėjo atlankyti ir Laisvės įs
taigą, paaukojo Laisvės fon
dai! $10. Su ja kartu buvo, ją 
atlydėjo jos vyriausia duktė, 
operos dainininkė Biruta Ra- 
moškaitė-Mann su savo jaunu
tėmis, maloniomis dviemis 
dukrelėmis Suzy ir Lise.

M. Ramoškienė dabar turin
ti ilgas vakacijas. Tai ta pro
ga aplankė savo brolį Antaną 
La patą, Toronte', Kanadoje. 
Tenai kartu lankėsi Biruta ir 
jos vyras Cyrus Mann. Taipo
gi aplankė ir kelias kitas įdo
mias vietas New Yorko vals
tijoje. Dabar porą savaičių 
viešės pas savo žentą ir duk
relę Biruta Old Tappan, N.J., 
o vėliau grįš namo ii* apsigy
vens pas antrą dukterį ir žen
tą Fred Kenyan, East Hart
ford, Conn.

Supykęs ant myterią, 
“pamokė” su lazda

Policistas Harry Murray, 29 
metų, savo liuoslaikiu, civilinė
je aprangoje, užėjo į karina
mą Rockaway rezorte. Jis ten 
įsigėręs sykiu su savininku. 
Paskui dar reikalavęs gėrimų, 
bet už baro buvusi savininko 
žmona atsisakiusi daugiau 
duoti, sakydama, kad jis jau 
paėmęs gana. Policistas pra- 
dėjęs priekabiauti. Įvyko 
muištynės, kuriose gavęs ant
ausių ir pats policistas.

Policistas suspenduotas iki 
nuotikis išsiaiškins teisme. Sa
vininką areštavo. Savininkas 
norėjęs patraukti teisman po
licistą, bet į jo skundą nekrei
pę dėmesio.

“Jei mes norime 
būti laimingais, 
žiu, veikti ir tikėti, tai ir kitų 
tokius norus turime pagerb
ti”, skaitau kunigų Drauge.

Tuojau' Draugo redaktoriai 
patys turėtų pradėt prakti
kuoti šitą labai sveiką filozo- 
fiją. Iki šiol jie tokius kitų 
žmonių norus bei troškimus 
tik apspiaudydavo. Pav., kas 
liečia taip vadinamus “raudo
nuosius” (raudonaisiais jie 
laiko visus, kurie nesutinka 
šokti pagal kunigų muziką), 
jie jiems nepripažindavo tei
sės nei šioje ašarų pakalnė
je gyventi.

Miestinės važiuotės vienas 
viršininkų Harris J. Klein pa
kartojo savo protestą prieš 
Transit Autoriteto daugumos 
tarimą panaikinti Third Ave. 
EI pirm atidarymo 2nd Ave. 
subway. Tas subway tebėra 
planavimo stadijoje, o EI no
ri uždaryti gale šių metų.

važinėjo 
auto. Ne 
patam a-

nuoliams pagunda, už 
vėliau1 prisieina rausti, 
turtingiems tenka ir 
kentėti.

trečdalis 
policijos

Dvi brooklynietės merginos 
areštuodino porą jaunų vyru- 

sekė 
ban-

kų. Kaltina, kad jie jas 
gatve. Atsekę prie namų, 
dę išprievartauti.

šeštadienio
“suvalytų” 
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Namų darbui, atskiras kambarys, 

guolis vietoje, šeima su 3 vaikais.

Šaukite:
Great Neck 2-8486

(154-156)

OPERATORĖS

Patyrusios prie suknelių.
Nuolatinis darbas.

Gera alga.
ROYAL FROCKS, INC.,
69 W. 23rd St., N. Y. C.

(154-156)

OPERATORĖS IR BINDERS 
Patyrusios ant Singer mašinų. Gera 
alga ir nuolatinis darbas. Vakacijos 

alga.
CERTIFIED CREATIONS 

88 University PL, 
Tarpe 11 ir 12 Sts., 8 fl. 

(154-156)

su

OPERATORĖS
Patyrusios ant vienos adatos Hem
ming ir Binder mašinos prie plasti
kinių aprėdalų. Gera mokestis, puo- 
latinis darbas.

NATIONAL PLASTIC WEAR 
700 Broadway, N. Y. C. \ 

Kampas 4th Street W 
(155-161)

HELP WANTED-MALE

REIKALINGAS VYRAS
30-40 metų amžiaus senumo. Tvir

tas, prie visokių darbų; patyręs 
daugiausia fabrikuose dirbti. Nuola
tinis ir pilnam laikui darbas.

Kreipkitės.
SINCLAIR & VALENTINE CO., 

611 W. 129th St., N. Y. C.
(155-157)

ParkNaktį kilus gaisrui
Sheraton viešbutyje 5 šimtai 
svečių tapo prikelti iš miego. 
Trylika 
svečių 
mais.

Apie 
naktį 
tariamųjų “prasikaltėlių, 
vyrai, buvo suimti ,už pasili
kimą parkuose po pusiaunak
čio. Tai daugiausia senyvi vy
rai, kurie negali užmigti šu- 
triose didmiesčio olose, vadi
namose “furnišiuotais” kam
bariais. Jie irgi buvo įskaityti 
į tuos 117 viena diena suim
tų “prasikaltėlių.” Tai tokių 
apsaugai miestui esą reikalin
ga daugiau policijos.

Iš aludės parsivesti 
svečiai atsimokėjo

Newyorkietis inžinierius Paul 
Sparks karčiamoje1 susitikęs 
porą jaunų vyrų, kurie jam 
pasirodę įdomūs. Pasikvietę į 
savo butą svečiuosna 
bute, svečiai pradėję 
kur jis pinigus laiko, 
siskubinant parodyti,
jį kankinti ir palikę surišę. Iš- 

I sinešę kelis kostiumus.

Kartą 
domėtis, 
Jam ne
pradėję

Susibaręs su , žmona, brook- 
lynietis William R. Miller, 24 
metų, turėjęs kam nors atsi
keršyti. Jis išėjęs iš namų “pa
sivaikščioti,” nešinąs basebolel 
mušti lazdą. Pagal Church 
Ave. tarp Schenectady Ave. 
ir E. 51-st St. jis pamatė ei
lę parking myterių. Jam pasi
rodę, kad ir tie prieš jį, tris
dešimt astuoniems ištvojęs sti
klus.

Jį sulaikė po $500 kaucijos 
iki tardymo.

gaukit laisvei skaitytoji

Pagerino subway stotį
IPjr Grand Central stotyje 

ant Flushing linijos atidaryti 
vartojimui dveji nauji laipti
niai keltuvai (escalators), 40 
pėdų ilgio. Jie gali nešti po 
20,000 keleivių per valandą, 
120 pėdų greitumu per minu
tę. Kainavo $1, 235,000.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

gaisragesių ir 
buvo apsinuodiję

10 
dū-

pIanuojate rengti šį ru-Ką
denį? Laisves spaustuve pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

vaisių m daržovių krautu
vė, didelė, bruzgi krautuvė, 4011 
Broadway, Astoria, L. I. Arti busų 
ir 8th Ave. subway, arti prie visko, 
arti Steinway Street, 
kimų kaiminystė.

Šaukite: RA.

puiki nusipir-

6-8546
(153-159)

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

MARCY AVE — 594
2 šeimų, 15 rūmų, 4 maudynės, alie

jum šildomas. Ideališkas dėl beauty 

shop, biznio zonoje. Apsaugota nuo 
brokerių. /

PR. 8-0100 '
(154-T56)

Jauni “prasikaltėliai”

Praėjusį šeštadienį į Rock
away rezortą buvo pasiųsta 
50 policistų. Suimta net 44 
jaunuoliai. Kuo jie prasikal
tę ? Per garsiai rėkavę, daina
vę. Jie tapo įskaityti į tos die
nos 117 “prasikaltėlių” kvotą.

Neišlaikęs egzaminų įstoji
mui į jūreivių mokyklą Ana- 
polyje jaunas vyras bandė nu
sižudyti, nušoko nuo Staten 
Island ferry. Tačiau tos per
važos darbininkas šoko paskui 
jį ir išgelbėjo. Išgelbėtasis sa
kėsi pakeitęs minti, esąs dė
kingas už pagalbą.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
%.

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

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

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

REAL ESTATE

CEDAR ST.
Evergreen—Myrtle Avės.

2 šeimų, ištaisytas skiepas, aliejum 

šildomas, arti visko.
$11,000 ------ GL. 5-9085

(155-161)

FLUSHING—AUBURNDALE •
2 šeimų mūrinis-namas, Knotty Pine 
skiepas, baras, 2 karam garadžius, 
kampas 100x100, gražiai ištaisytas 
kiemas; vaisiniai medžiai. Įeiga $160 
vienas apt. 572 rūmų užimtinas — 
$45,000.

IN. 8-2892 ar EN. 9-2487
(154-160)

FOREST HILLS GARDEN
Kampinis, 6 rūmų namas, 2'6 mau
dynės, dvigubas garadžius, arti sto
ties, labai pageidaujami -namai. Ge
ras vienai ar dviem porom. Visi 
rūmai paskiri, labai moderniški.

Pamatykite jvertinimui
Tel. BO. 1-8365 *

(152-15J5)

For Sale

TRUCK 1954 FORD

t’ickup. Pusės tono. Spalva raudona, 
naujas. Parduosime pigiau 

dealeris.
1707 Jerome Ave.
Tel. TR. 2-9586

(153-155)

SELDEN, L. I.—kampinis namas, 
6 rūmų, 200x150, pirmas aukštas iš- 
fornišiųotas, didelis attic ir didelis 
skiepas, galima padaryti 4 rūmus 
ant attic, insulated, oil burner, —- 
$13,000, laukuose, šaukite vakarais 
po 6:30, tel. EV. 8-6784.

(153-159)

WESTBURY VICINITY
6 rūmų Cape Cod namas, didelis 
kiemas ant kampo, garadžius, visi 
Įrengimai, puikiausiose sąlygose. — 
$11,500.

Arti krautuvių, mokyklų, beačių 
ir geležinkelio, šaukite savininką:

Tel. Westbury 7-1885 M.
(153-159)

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

MArket 2-5172 !

Transit Autoriteto vienas 
viršininkų Klein siūlo, kad ke
liaujantieji subvėmis policy^ 
tai ir gaisragesiai dėvėtų pa
reigūno žymę (badge). S'Jfco, 
jų ten buvimas sustabdytų vi
sokius blogdarius nuo veiks
mo.

4 psi.—Lai^vS (Liberty)-Trečiad., Rugp. (Aug.) 1954




