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KRISLAI
Jaunas kongresmanas.
Cicerono ainis.
Visuomenininkas.
Imigrantų sūnus.

Rašo R. M1ZARA

Pweš arti 20 metų šitų žo- 
c’žių ^rašytojui teko būti vie
noje/ konferencijoje Washing
tone:

Tarp kitų svečių, pakviestų 
konferencijos dalyviams pa
sveikinti, buvo jaunas kon
gresmanas: tamsiabriūvis, lie
sas, neaukšto ūgio, iškalbus, 
bet kuklus.

Jis karštai pritarė mūsų mi
sijos tikslams ir žadėjo Kon
grese juos ginti.

Tačiau buvo ten klausyto
jų, kurie jauno kongresmano 
pažadus priėmė skeptiškai.

—Visi jie žada, bet kai rei
kia, nieko nepadaro, — tarė 
greta manęs sėd ėjęs apysenis 
žmogus.

šiandien tasai kongresma
nas miega amžinu miegu.

Šiandien tūkstančiai ame
rikiečių, didžiai apgailestau
dami Vito Marcantonio neti
kėtai staigią, tragišką m iltį, 
lenkia galvą prieš jį už jo 
didžius nuopelnus.

Taip^tasai jaunas kongres- 
manas, tuomet kalbėjęs nedi- 
del^e salėje Washington o, 
nenuvylė žmonių, nes tai, ką 
jis žadė.jo,—ištesėjo !

Visą savo subrendusį gyve
nimą Marcantonio atidavė 
liaudžiai, iš kurios jis pats 
buvo kilęs.

Tiek Kongreso tribūnoje, 
tiek išliAikyje Kongreso sie
nų, Marcantonio, kaip visuo
menininkas, kaip politikas, 
kaip advokatas, nuolat gynė 
taikos* reikalą ir darbo žmo
nių reikalus bendrai.

O ginti jis sugebėjo. Tai 
buvo nepaprasto talento ora
torius, — tikrasis Cicerono 
ainis!

Nepaisydamas, kaš ką sa
kys, Marcantonio užėmė atsa
kingas vietas organizacijose, 
kurias šiuo metu reakcininkai 
aprūkė “subversyvėmis.”

Atsiminkime, jis yra buvęs 
International Labor Defense 
generalinis sekretorius. Jis 
ėjo pareigas ir kitose darbi
ninkų organizacijose.

advokatas, Marcan
tonio gynė Jungtinių Valstijų 
komunistų partiją; jis gynė 
kailiasiuvių unijos vadovą 
Ben Gold’ą. Jis tai darė ne
paisydamas, kas ką sakys.

Nežiūrint to, kad neseniai 
Marcantonio pasitraukė i š 
Amerikos Darbo Partijos, ši 
partija jį gerbė ir žadėjo dė
ti pastangas, kad šiemet jis 
būtų ir vėl išrinktas į Kon
gresą.

Su Marcantonio mirtimi, 
amerikiečiai neteko uolaus ko
votojo už taiką, už liaudies 
reikalus, už šviesesnį darbo 
žmonėms gyvenimą.

Kilęs iš imigrantų, -darbi
ninkų šeimos, Marcantonio 
buvo didžiai priešingas dabar
tiniams sveturgimių persekio- 
jillpms.

Jis- kreipė ypatingo dėme
sio -jį negrų ir puertorikiečių 
reikalus, kadangi šitų tauty
bių. žmonės yra žiauriai že
minami ir skriaudžiami.

Aišku, ne visi amerikiečiai 
matė Ir girdėjo Marcantonio

MRBIECIŲ VADAI 
PAS MALENKOVA
Attlee, Bevarius ir kiti darbiečiai 
tarėsi su Tarybų Sąjungos vadais

Maskva. — A t v y k u šią 
Maskvon Britanijos Dar
bo Partijos vadų delegaci
ja, kuri susideda iš Attlee, 
Bevano ir kitų žymių dar- 
biečių veikėjų, priėmė Ma
lenkovas, Chruščiovas, Mo
lotovas ir kiti TSRS vadai.

Tuojau po delegacijos nu
sileidimo Maskvos centra- 
liniame aerodrome, ji auto
mobiliais buvo nuvežta į 
buvusią Gorkio vilą prie 
Maskvos, kur jų laukė Ma
lenkovas, Chruščiovas, Mo
lotovas, Mikojanas, Višin
skis ir kiti Tarybų Sąjun
gos vadai. Iškilminguose 
priėmimo pietuose dalyva
vo taipgi Britanijos amba
sadorius William Hayter.

Priėmime buvo gerta 
daug tostų už Tarybų Są
jungos ir Britanijos drau
gingumą bei pasaulinę tai
ką. Darbo Partijos gen. 
sekretorius, Morgan Phi
llips, kuris dalyvauja de
legacijoje, pareiškė, kad 
atmosfera buvo nepapras
tai draugiška, — “draugiš
kiausias britu Sovietu susi
ėjimas nuo karo pabaigos.”

Malenkovas net prisky
nė daj*že gėlių ir įteikė de
legacijos narei darbietei 
parlamento.deputatei Edith 
Summerskill.

Sekančią dieną britų am
basada atsilygino priėmi
mu, kuriame dalyvavo Ma
lenkovas ir kiti TSRS va
dai. Abiejuose priėmimuo
se dalyvavo ir Kinijos am
basadorius.

Nors priėmimai buvo iš
kilmingų pietų pavydale, 
bet, kaip sako pranešimai, 
nemažai buvo /tartasi ir ak
tualiais politiniais klausi
mais.

Delegacija apsistojo Ma
skvoje dviem dienom ir 
išskrenda į Pekingą. Kini-

Tel Avivas. — Tarybų Są
jungos ambasadorius Iz
raelyje prisistatė šalies 
prezidentui Ben Zvi. Am
basadorius Aleksandras 
Abramovas praeitais me
tais atvyko kaip pasiunti
nys ir dabar buvo pakeltas 
į ambasadorius.

Miunchenas. — Įvyko su
sirėmimai tarp streikuojan
čių metalistų ir streiklau
žių.

sakant kalbas.
Bet tie, kuriems nors kar

tą teko jį girdėti kalbant, 
niekad nepamirš!

Jis buvo toks žymus ora
torius !

Kaip gaila, kad šis veikėjas 
turėjo sukniubti lietingoje 
dienoje didmiesčio gatvėje ir 
jau nebeprisikelti!

Mūsų šalies žmonės Marc
antonio niekad nepamirš*.

joje darbiečiai liks kelias 
savaites. Jie ten tarsis su 
Mao Tse-tungu ir kitais 
vadais.

Maskvoje Attlee apsisto
jo britų ambasadoje, liku
sieji delegatai naujausiame 
Maskvos viešbutyje.

Clarkas nori nutraukti 
santykius su Sovietais

Washingtonas. — Gene
rolas Clarkas mano, kad 
Amerika turėtų nutraukti 
santykius su Sovietų Są
junga. Tas “padėtų tai
kai,” sakė jis. Jis taipgi 
mano, kad Tarybų Sąjunga 
ir kiti komuniistiniai kraš
tai turėtų būti išmesti iš 
Jungtinių Tautų, o' J. T. pa
verstos “Jungtinėmis Tau
tomis prieš komunizmą.”

Indonezija jau galutinai 
atsipalaidojo nuo olandų

Haga. — Indonezija pra
nešė Olandijai, kad ji visai 
nutraukia savo ryšius su 
olandiška karūna, ir tuo- 
mi baigiasi Olandijos-Indo- 
nezijos “sąjungą”, egzis
tavusi nuo laiko, kai indo- 
nezai po karo pabaigos laip
sniškai išsikovojo nepri
klausomybę.

. Olandai buvo išsiderėję iš 
indonezų, kad, nors Indone
zija yra respublika, ji būtų 
susidėjusi “kaip lygi su ly
gia” į bendrą sąjungą su 
Olandija po bendra kara
lienės karūna.

Dabartiniu žingsniu In
donezija baigia tą padėtį, 
kuria ji iš pat pradžios ne
buvo patenkinta. Indone
zija taipgi paskelbė, kad ji 
tikisi su laiku atgauti tą 
didžios Naujosios Gvinėjos 
salos dalį, kuri dar lieka 
Olandijos rankose.

McCarthy nori, kad senatas 
apmokėtų ir jo advokatams

Washingtonas. — Sena
torius McCarthy reikalavo, 
kad Senatas atlygintų’ ad
vokatui ar advokatams, ku
riuos jam teks samdyti, kai 
jį kvos specialė komisija.

Senatorius McCarthy 
teigia, kad Senatas pa
prastai samdo advokatus 
senatoriams, kurių išrin
kimas turi būti įrodytas 
per teismus. Kadangi jis 
tyrinėjamas dėl tinkamumo 
būti Senate, tai tas yra 
kaip ir pasikėsinimas prieš 
jo išrinkimo teisę, sako jis, 
ir tokiu būdu Senatas tu
rėtu atlyginti jo advokatui.

Prieš tą McCarthy’io 
prašymą jau pasisakė se
natoriai Fulbright ir Mor
se^

$10,000 Fondo Eiga
Garhirigam užbaigimui vajaus

.y

Gražiai eina vajaus pabaiga, tačiau vis dar daug 
trūksta iki $10,000. Bet trūkumas nėra labai baisus. Ge
rai pasirūpinus dar būtų galima garbingai baigti fondo 
sukėlimą. Yria žmonių, kurie aukojo po keletą kartų, bet 
yra, rodosi, išgalinčių, kurie tik po kartą ir menkai au
kojo. Jei mažiau aukojusieji ir pasivėlinusieji aukoti da
bar primestų po doleriuką-kitą, tai fondas būtų gar
bingai baigtas.

Prašome pasiskaityti gražų laiškelį:
“Gerb. L. Administracija: Čia rasite money orderį 

vertės $80.00 nuo gerų bayonniečių Laisvės rėmėjų; tai 
auka į-Laisvės, Fondą. Bayonnės parapijonas aukojo po 
dolerį už kiekvienus Laisvės išgyventus metus dienraš
čiu. Draugiškai, S. K. Radušis, Bayonne, N. J.”

Aukojo:
Bayonnės parapijonas ............................. $35.00
S. K. Radušiai ............................................ 10.00
Bayonnės draugas ....................................  10.00
Bayonnietis ...'....................................  10.00
Rėmėja...........................................................10.00
L. skaitytoja .............................................. 5.00

(Tąsa ant 3 puslapio)

Mendes-Franee gavo pasitikėjimą 
parlamente ekonomin. klausimu

Paryžius. — Prem. Men
des - France patiekė par
lamentui savo ekonominių 
reformų programą ir ga
vo 361 balso prieš 90 pasiti
kėjimą. Už Mendes - Fran
ce balsavo socialistai, cen
trinės partijos ir nuosaikie
ji dešinieji. Ekstremai de
šinieji balsavo prieš. Ko
munistai susilaikė nuo bal
savimo, pareikšdami, • kad 
premjero ekonominė pro
grama toli nepatenkina 
darbininkų klasės pageida
vimu.

Mendes - France savo 
ekonominėje programoje, 
kuriai jis reikalavo specia
lių teisių iki kovo 31 die-

Pietrytinės Azijos konferencija,- 
bet beveik be Azijos valstybių.,..

Washingtonas. — Nusta
tyta, kad konferencija dėl 
Pietrytinės Azijos pakto 
sudarymo atsidarys rugsė
jo 6-tą dieną. Nors vieta 
dar nenustatyta, bet mano
ma, kad tai bus Baguio 
miestas Filipinuose.

Tik trys Pietinės Azijos 
šalys sutiko dalyvauti: Pa
kistanas, Thailandas (Sia
mas) ir Filipinai. Atsisa
kė sekamos: Indija, Ceilo- 
nas, Indonezija, Burma.

Apart Pakistano, Thai- 
lando ir Filipinų, konfe
rencijoje dalyvaus Aus
tralija, Naujoji Zelandija, 
Did. Britanija, Francūzija 
ir pačios Amerikos Jungt. 
Valstybės, konferencijos

Dėkingas..— Jangcės upės 
potvynis yra pasiekęs s di- 
džiausį istorijoje rekor- 
duotą aukštį. Vanduo prie 
Wuhano^yra 95 su puse pė
dos anksčiau negu norma
liais laikais.

Hamburgas. — čia strei
kuoja 15,000 miesto savi
valdybės darbininkų ir tar
nautojų.

nos, numato sumoderninti 
gamybos procesą fabrikuo
se, stabilizuoti franką, ge
riau prisiruošti užsienio 
konkurencijai ir tt.

Buvo balsuota ir Tunisi- 
jos bei Moroko klausimai. 
Mendes - France prašė šiuo 
momentu atidėti debatus 
apie Šiaurės Afriką. Už 
jį balsavo v 398 (įskaitant 
komunistus), prieš 126. 
Prieš, balsavusieji tai visas 
nacionalistiniai - dešinus 
sparnas, kuris nepatenkin
tas nuolaidomis, kurias 
Mendes - France padarė tu
nisiečiams ir planuoja pa
daryti morokiečiams.

įkvėpėjos.
Nurodoma, kad konfe

rencija yra didelis Dulleso 
politikos nepasisekimas, 
nes, nors jos tikslas esąs 
mobilizuoti Pietrytinę Azi
ją prieš komunizmą, pa
grindinės tos srities vals
tybės atsisako dalyvauti, 
ir konferencija turės dau
giau neazijinių kraštų ne
gu azijinių.

Pats Dullęs konferencijo
je dalyvaus. Dalyvaus kitų 
pasižadėjusių užsienio rei
kalų ministrai. Bet Fran- 
cūzijos užsienio reikalų mi
nistras Mendes - France 
“bus perdaug užimtas,” sa
kė Paryžius, ir į konferen
ciją nevyks.

New Delhi. — Indija jau 
sutiko, kad pašaliniai tar
pininkautų jai ir Portuga
lijai dėl Go a, Damao ir kitų 
kolonijų. Belgija jau ap
siėmė tarpininkauti.

S a i g o n a s. —Paliaubos 
įėjo galion ir Pietiniame 
Vietname. Liaudiečiai yra 
pasižadėję Pietinį Vietna
mą evakuoti.

GERBĖ KONGRESE
V. MARCANTONIO

Tūkstančiai praėjo pro jo karstą; 
laidotuvės vyks šį ketvirtadienį

Washingtonas. 
greso Atstovų Butas, kurio 
nariu Vito Marcantonio bu
vo per 16 metų iki 1950, 
pagerbė jį už jo nuopelnus 
Amerikos žmonėms.

New Yorko demokratinis 
atstovas A. J. Multer paša-

Japonija prašo JAV 
ekonomines pagalbos

Washingtonas. — Japo
nijos ambasadorius Ame
rikoje Sadao Iguči atiden
gė, kad Japonija kreipėsi į 
Jungtines Valstybes su 
prafeymu jai suteikti eko
nominės pagalbos. Japoni
ja, sakė ambaisadorins, ran
dasi labai sunkioje padė
tyje, ir jai reikia bent 
$1,500.0000,000, kad išveng
ti n ekonominio subliuški- 
mo.

Senatas remia prezidento 
ūkinių produktų programą

Washingtonas. — Eisen- 
howerio administracija lai
mėjo Senate paramą savo 
farmų programai. 62 se
natoriai balsavo už, o 28 
prieš. Pagrindinis Eisen- 
howerio programos punk
tas yra, kad griežtai nu
statytos farmų produktų 
kainų paramos dabar pa
sidaro “elastiškos.” Farme- 
riai pradedant ateinančiais 
metais negalės tikėtis to
kios kainų paramos iš val
džios subsidijų, kaip iki 
šiol.

Prieš Eisenhowerio pro
gramą balsavo senatoriai, 
kuriu . balsai rinkimuose 
ateina daugiausia iš far- 
merių. Tas patvirtina, 
sako stebėtojai, kad dabar
tinė programa farmeriuo- 
se nebus populiari ir su
kels daug nepasitenkinimo.

Ant kiek bus kelta laiškų 
persiuntimo kaina ir kada

Washingtonas. — Kong
reso Atstovų Butui nubal
savus, kad pašto tarnauto
jams algos būtų pakeltos 
7 procentais, vėl smarkiai 
kalbama apie pašto tarifo 
pakėlimą. Manoma, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
vetuos paštininku algų 
pakėlimą, jeigu Kongre
sas taipgi nepakels laiškų 
persiuntimo kainų.

Pašto valdyba norėtų, 
kad paprasto laiško per
siuntimas būtų pabrangin- 
gintas nuo 6 iki 7 centų.

Dar nežinoma, kaip Kon
gresas susitaikys su pašto 
valdyba ir kada galion 
įeis naujos paštinės kainos.

ORAS. — Giedra, vėsu.

Kon- į kė, kad Vito 
buvo tikras

Marcantonio 
amerikietis, 

1 ir kaipo toks jis bus at
mintas. Apie Marcantonio 

i kalbėjo dar du New Yorko 
demokratai, Emanuel Cel- 
ler ir Arthur G. Klein. Cel- 
leris pareiškė, kad Marcan
tonio visuomet kovojo su 

' atsidavimu ir pasiryžimu 
! už tai, ką jis skaitė teisin- 
! gu. Kleinas susijaudinęs 
pareiškė, kad jis didžiuoja- 

i si, jog Marcantonio buvo jo 
asmeniškas draugas, nors 
nesutiko su jo politiniu nu
sistatymu.

Kleinas dar pabrėžė, kad 
Kongrese be abejo yra dau
giau narių, kurie jaučia 
Marcantonio asmenyje ne
tekę didžio amerikiečio, 
nors “jie nepasirengę tai 
sakyti viešai.”

New Yorkas. — Dešim
tys tūkstančių žmonių pra
dėjo praeiti pro Marcanto
nio karstą antradienį po
pietį ir ėjo iki trečiadienio. 
Jis buvo pašarvotas Gior
dano laidojimo koplyčioje, 
,2242 First Avė., netoli 115 
St., Manhattane.

Laidotuvės vyksta ket
virtadienį, pirmą valandą 
po pietų, Woodlawn kapi
nėse. Trečiadieni vakare 
koplyčia atidaryta publikai 
iki 11 valandos vakaro.

Tuo tarpu užuojautos iš
reiškimai dar plaukia iš vi
sos šalies ir užsienio. Užuo
jautą išreiškė Progresyvių 
Partijos vadai Bensonas ir 
Baldwinas, Puertoriko ko
munistu vadas Cristino Pe
rez, IWO nariai, kultūros 
veikėjai, rašytojai ir tt.

Roma. — Italijos darbi
ninkiški laikraščiai “l’Uni- 
ta” ir “Avanti” sako, kad 
Marcantonio mirtis giliai 
sukrėtė ir italus darbo 
žmones, kurie, rtiors jis bu
vo amerikietis, jį skaitė 
savu, kaip skaitė LaGuar
dia.

New Yorkas. — Marc
antonio šeima kreipėsi į 
katalikų bažnyčią prašyda
ma religinių laidojimo apei
gų ir mišių už mirusiojo 
vėlę. Bet arkivyskupija at
sisakė, aiškindama, kad 
Marcantonio nebuvo prak
tikuojantis katalikas ir, 
kad jis prieš mirtį “nesusi
taikė su savo bažnyčia.”
LAIDOTUVIŲ 
NURODYMAI

Giordano koplyčią gali
ma pasiekti Lexington 
Ave. Laidotuvių apeigos 
bus laikytos toje koplyčioje 
ketvirtadienį, pirmą valan
dą p. p. Paskui velionis bus 
laidojamas Woodlown ka
pinėse. Jas galima pasiek
ti Jerome traukiniu, Wood
lawn stotis.
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MARCANTONIO - DARBO ŠEIMOS 
SŪNUS

»
Vito Maicantonio staigi mirtis — visai Amerikai 

skaudus nuostolis. Maicantonio asmenyje Amerikos 
darbo žmonės ir pažangioji visuomenė turėjo ne tik 

' nuoširdų draugą, bet ištikimą, atsidavusį kovotoją. Kur 
tik kokias pareigas jis pasiėmė, jas atliko taip, kaip pri
dera darbo šeimos susipratusiam sūnui, tapusiam vadu.

Vito Marcantonio mirė sulaukęs tik 51 metus am
žiaus, pačiame gyvenimo gražume. Mums, kurie asme
niškai jo nepažinome bei neturėjome artimų santykių, 
nebuvo žinoma jo sveikatos padėtis. Pasirodo, jog šis 
kovingas vyras neturėjo “geležinės” sveikatos. Jo ug
ningos prakalbos, jo fizinis vikrumas, jo plačiausi ry
šiai su daugybe žmonių, jo dalyvavimas šimtuose susirin
kimų, jo darbštumas politinėse kampanijose uždengė 
nuo svieto akių jo tikrąją sveikatos padėtį. Jį jau se
nokai, kaip pasirodo, kankino ir gyslų kietėjiųias, ir 
tulžies negalavimai, ir netgi cukrinė liga.

Šio dar palyginti jauno vyro politinė karjera buvo 
ilga ir labai įvairi. Jo dideli gabumai ir nepaprasta 
energija iškėlė jį i tas politines aukštumas, kurias jis 
buvo pasiekęs. Pats būdamas darbo šeimos sūnus, Marc- 
antonio niekuomet nesutraukė saitų su plačiausiomis 
darbo žmonių masėmis. Jis gimė ir augo rytiniame Har
leme—New Yorko miesto dalyje, kurioje negrai, italai, 
portorikiečiai sudaro didelę gyventojų daugumą. Jis 
jiems atsidavusiai darbavosi ir jie jį padarė savo vadu. 
Kaipo teisininkas (advokatas) ir kaipo jų išrinktas kon- 
gresmanas, Vito Marcantonio buvo jų patarėjas, jų rei
kalų apgynėjas, jų suramintojas, mokytojas, įkvėpėjas 
ir vairininkas. Jo kabinetas buvo jiems visuomet atda
ras. Nė vienas nebuvo atstumtas, nė vienam nebuvo du
rys uždarytos.

Politiniai Marcantonio buvo LaGuardijos auklėtinis. 
4 Jų bendradarbiavimas buvo artimas ir šiltas. Abujlu 
‘ buvo imigrantų italų sūnūs. Abudu savo politinėje kar

jeroje rėmėsi dirbančiųjų masėmis. Abudu buvo žemo 
ūgio, labai didelių gabumų, nepaprasto iškalbumo, blai- 

. vaus į visas politinio gyvenimo problemas atsinešimo vy
rai. Kaipo teisininko, pirmutinis Marcantonio darbas 
buvo LaGuardijos kabinete.

Net astuoniais atvejais Marcantonio buvo išrinktas 
kongresmanu. Kongrese jis buvo veikliausiu nariu. Vi
sus stebino savo energija ir atsidavimu Kongreso dar
bams. Tuo atžvilgiu jį gerbė net ir aršiausieji jo priešai. 
Pritrenkė jis visus senųjų partijų politikierius, kai 1950 
metais jis vienas Kongrese atsistojo ir pasmerkė prezi
dento Trumano “policinį žygi” Korėjoje. Jis persergėjo 
visa šąli, kad šitas karas kaštuos mūsų kraštui tūkstan- 
eitis gyvybių ir neturi jokio pateisinimo.

Tai buvo 1950 metais. Kaip tiktai tais pačiais me
tais visos karinės ir reakcinės jėgos susivienijo prieš jo 
kandidatūrą 18-tame distrikte. Republikonai, demokra
tai, liberalai ir socialdemokratai sudarė bendrą frontą 
aplinkui demokratą Donovaną. Marcantonio nebebuvo 
išrinktas. Bet šiemet jis vėl buvo pasimojęs sugrįžti i 
Kongresą ir ruošėsi tokiai rinkiminei kampanijai, kokios 
tas 18-tas distriktas dar nebuvo turėjęs. Ir visa situacija 
kalbėjo už jo laimėjimą. Reakcininkų fronte buvo ap
sireiškęs aštrus pasidalinimas. Donovanas jau buvo taip 
susikompromitavęs, jog liberalų partija nutarė jo kan
didatūros neberemti.

Staigi Vito Marcantonio mirtis uždavė didelį smū
gį rytinio Harlemo darbo žmonėms vėl pasiųsti savo 
patikimą atstovą į Jungtinių Valstijų Kongresą. Bet 
reikia tikėtis, kad jie rankų nenuleis ir šitą liūdesį pa
naudos suradimui savo kritusio vado pavaduotojo.

NAUJA MILTTARINE SUTARTIS
Jugoslavija, Turkija ir Graikija pasirašė militarinę 

nutartį “Balkanams ginti.” Visos pasižadėjo viena kitą 
militariniai remti. Jų gi sąjungą apgiakluos mūsų ša
lis. Apie tai nėra jokios abejonės. Pati šios militari- 
nės sutarties mintis buvo mūsų vyriausybės inspiruota.

Panašios militarįnės sutartys nepadeda taikos rei
kalui. Jos padalina tautas. Jos sudaro bazę agresijai. 

. Jos padrąsina agresijas.

Posakiai apie pinigus
Mes perkame prabangos 

daiktus ir visuomet juos 
pravardžiuojame reikalin
gais dalykais. — Ambrose

Taupymas savaime yra di
delis pajamų šaltinis. — Se-
neca.
••■■■■■■a
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Canada and Brazil, per yąar $9,00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

82,500 rūšių vabzdžių
Apskaičiuojama, -kad 

.Šiaurių Amerikoje yra 82,- 
:500 rūšių vabzdžių, kurių 
t.ūlos labai smarkiai veisia
si ir plečiasi.

Baltoji skruzdė per vieną 
dieną padeda 43,000 kiau
šinėlių.

Didelis Lietuvos laimėjimas Laisvoji Sakykla
4,000 bibliotekų, kurių ben
dras knygų skaičius sudaro 
5 milijonus tomų grožinės, 
mokslinės - techninės ir vai
kų literatūros. Knygos lei
džiamos tokiais tiražais, apie 
kuriuos senojoje Lietuvoje 
nė galvoti negalima buvo.

Daug dėmesio skiriama lie
tuvių liaudies menui išvysty-. 
ti. Gausiuose kultūros" rū
muose ir klubuose veikia me
no saviveiklos kolektyvai.

1940 metais, atkūrus Tary
bų valdžią, buvo įsteigta Lie
tuvos TSR Valstybine filhar
monija ir Dainų ir šokių liau
dies ansamblis, kurie net 
sunkiausiais karo metais gau
davo valstybės subsidiją ir tę
sė savo kūrybinį darbą.

Dabar respublikoje veikia 8 
nuolatiniai teatrai, tame tar
pe Valstybinis Akademinis 
operos ir baleto teatras, dra
mos teatrai, muzikinės ko- ' . . imedijos teatras ir jaunojo 
žiūrovo teatras, kurie supa
žindina darbo žmones su ge
riausiais Tėvynės ir užsienio 
autorių kūriniais.

Nepaprastas įvykis Lietuvos 
kultūriniame gyvenime buvo 
1954 metų kovo mėnesį Mas
kvoje įvykusi lietuvių litera
tūros >r meno dekada. Ge
riausi sostinės teatrai ir 'kon
certų salės buvo perduotos 
Lietuvos aktorių, dainininku, 
šokėjų grupių, rašytojų ir 
poetų žinion. Lietuvos TSR 
Valstybinis operos ir baleto 
teatras parodė savo naujus 
spektaklius — lietuvių kom
pozitoriaus A. Račiūno operą 
“Marytė” ir jauno lietuvių 
kompozitoriaus J. Juzeliūno 
baletą “Ant marių kranto.”

Tokiems įžymiems lietuvių 
meno veikėjams, kaip garsia
jam dainininkui Kiprui Pe
trauskui, kompozitoriui B 
Dvarionui, artistui J. Sipariu!, 
Lietuvos TSR Dainų ir šokių 
liaudies ansamblio vadovui J. 
švedui buvo suteikti garbės 
vardai — “TSR Sąjungos 
Liaudies artistas.”

• 1

Lietuvos vyriausybė nuolat 1 
rūpinasi darbo žmonių svei
kata ir kas metai paskiria 
milijonines lėšas g y d y m o , 
įstaigoms plėsti, paramai dau
giavaikėms ir vienišoms mo
tinoms teikti, darbo žmonių 
ir jų vaikų poilsiui organi
zuoti. Lietuvoje yra 199 li
goninės, 383 ambulatorijos ir 
poliklinikos, 305 medicinos 
punktai, 72 nuolat veikiantys 
ir 167 sezoniniai vaikų lop
šeliai.

Daug tūkstančių darbinin
kų, kolūkiečių ii- tarnautojų 
kąsmet važiuoja ilsėtis į šalies 
kurortus, šią vasarą Tarybų 
Lietuvoje veikia dešimtys pi
onierių stovyklų, kuriose įdo
miai praleis savo atostogas ir 
pasilsės 15 tūkstančių moks
leivių.

S YPSENOS
R ei ka lauja negalimo

Motina, nugirdusi, kad 
jos mažasis sūnelis ant už- 

■ pakalinio kiemo labai ver- 
j kia, iškišusi pro duris gal- 
| vą pradėjo barti, vyresnįjį, 
kam jis skriaudžia broliu
ką.

“Aš neskriaudžiu. Aš iš
kasiau duobę, pripyliau 
vandens, kaip jis norėjo, 
bet jis dabar reikalauja, 
kad aš tą duobę neščiau į 
vidų”, pasiteisino vaikas.

Stebuklas?
Misis Martin buvo pasi

skolinusi iš kaimynkos 
kiaušinį. Kada ji nuėjo pas 
kaimynką, kad sugrąžinus 
skolą, šeimininkės nerado, 
tik kaž kas antrame aukšte 
daužėsi. Pamaniusi, kad 
geriau negaišinti, ji iš vir
tuvės sušuko:

“Aš padėsiu kiaušinį ant 
stalo.”

“Palauk, aš noriu pama
tyti,” atsiliepė vyriškas bal
sas iš viršaus.

Rašo
JUNČAS-KUČINSKAS

VILNIUS.—Per labai trum
pą laikotarpį Tarybų Lietu
va ne tik kad užsigydė karo 
padarytas žaizdas, bet ir vir
to iš atsilikusios agrarinės 
šalies industrine - kolūkine 
respublika, tris kartus virši
jusi 1940 metų pramonės ga
mybos lygį. Pramonės lygi
namasis svoris liaudies ūkyje 

•šiuo metu Tarybų Lietuvoje 
'sudaro 65 procentus.

Lietuvoje išaugo naujos 
pramonės šakos. Dabar čia 
gaminamos metalo plovimo 
staklės, turbinos, elektros mo
torai, elektros skaitikliai, dvi
račiai. tikslūs matuojamieji 
prietaisai ir kita produkcija, 
kuri buržuazinėje Lietuvoje 
nebuvo gaminama.

Pastaraisiais metais respu
blikoje žymiai padidėjo staty
binių medžiagų gamyba. 
Šiandieną Lietuva atrodo kaip 
didelis statybos objektas. Vi
sur — statybos pastoliai. | 
Stambus siuvimo fabrikas 
statomas Vilkaviškio rajono 
centre. Prie didžiausio res
publikoje Šiaulių odų kopibi- 
nato “Elnias” statomas avaly
nės fabrikas, kuris gamins du 
tūkstančius porų avalynės per 
parą. Statomi gyvenamieji 
namai, mokyklos, kultūrinių- 
buitinių įstaigų pastatai.

Nuostabūs pakitimai įvyko 
Lietuvos kaime. Valstiečiai 
susijungė į žemės ūkio arte
les ir pradėjo kurti naują 
kolūkinį gyvenimą. Dabar 
kiekvienas kolūkis turi viduti
niškai 2,000 hektarų žemės, 
kiekvienas jų yra stambus 
daugiašakis ūkis, sumaniai 

' naudojantis naujausią agro- 
j techniką ir didžiai našias že- 
' mės ūkio mašinas. Daugiau 
;kaip 130 valstybinių respubli- 
j kos mašinų - traktorių stočių 
šiuo metu aptarnauja Lietu
vos kolūkius.

j Kolūkine santvarka užtikri- 
I no Lietuvos valstietijai kul- 
j turingą, pasiturimą gyvenimą, 
į Tarybų Lietuvoje vis labiau 
| kyla darbo žmonių masių ge- 
I rovė. Metai iš metų auga 
valstybės išlaidos darbo žmo- . ♦ ♦ nių socialiniams - kultūriniams

i reikalams. 1954 metais jos 
Į padidės 9.2 procento palyginti 
i su 1953 metais.

Lietuvos Tarybų Socialisti
nėje Respublikoje įvykdyta 
tikra kultūrine revoliucija.

' Visiškai likviduotas gyvento
jų neraštingumas, visur įves- 
■ tas visuotinis septynmetis vai
kų apmokymas, sukurtas di
delis bendrojo lavinimo J r 
profesinio - techninio apmo
kymo mokyklų tinklas. Stam
biuosiuose respublikos mies
tuose (Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose ir Panevė
žyje) baigiama pereiti nuo 
septynmečio mokslo prie vi
suotinio vidurinio (dešimtme
čio) mokslo. Dabar respubli
koje yra 1,242 vidurinės ir 
septynmetės mokyklos, kurio
se mokosi 15 kartų daugiau

1 mokinių, negu buvo 1939 me* 
tais. 12-oje Lietuvos aukš
tųjų mokyklų mokosi apie'

j 15,0(H) studentų ii- 50-yje
i technikumu — 13,000 moks-Ii *■ ij leivių.

Didelį mokslinį -i štiriamąjį 
darbą vykdo Lietuvos T S R 
Mokslų akademijos institutai. 
Tarybų Lietuvos mokslinin
kai gvildena praktines pro
blemas, susijusias ' su pramo
nės, energetikos ir žemės 

į ūkio uždaviniais.
Lietuvos TSR Mokslų aka- 

I demijoje, Vilniaus Valstybi- 
| niame universitete ir kito
je respublikos aukštosiose mo
kyklose rengiami .nauji moks
liniai kadrai,. Be to, Mask; 
vos M. V. Lomonosovo var
do Valstybiniame universite
te, Leningrado, Kijevo ir kitų 
šalies miestų universitetuose 
bei institutuose mokosi dide
lė grupė lietuvių studentų ir 
aspirantų.

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nių žinioje — daugiau kaip

Mokame Gyventi, bet Ne
mokame Gyvenimą Užbaigti

Šį kartą noriu pakalbėti apie 
negyvuosius. Nors gerai ži
nau, jog jie mano kritikos vi
sai nepaisys, bet manau, kad 
mes galėsime daug pasimoky
ti iš jų padarytų klaidų,

Keletas metų atgal Bostone 
pažinau vieną draugą, kuris 
labai mylėdavo apšvietą ir la
bai laikėsi teisingumo. Pats 
skaitydavo laikraščius - kny
gas ir kitiems tai knygą nu
pirkdavo, tai laikraštį užrašy
davo; žodžiu sakant, buvo ap- 
švie'tos apaštalas. Tačiau pasi- 
juto, jog saulė jau netaip 
skaisčiai šviečia, kad ausys 
netaip girdi ir kojos styra-ša’ 
la; tas sakyte sako, jog gyve
nimo kaspinas jau baigiasi, 
šis taurus pilietis sumanė, 
kad gyvenimo sutaupąs pa
versti į didelį, gražų, gyvą pa
minklą—Savo vardu išleisti 
mokslinę knygą!

Kaip tarė, taip ir padarė. 
Susišaukė numatytus draugus 
ir padarė testamentą, kad to
kia knyga po jo mirties būtų 
atspausdinta. Na, o kaip bu
vo? Buvo taip, kad po jo 
mirties tas testamentas buvo 
ant tiek geras, jog apie ketu
ri tūkstančiai dolerių sulindo 
į advokatų kišenes.

Šį metą So. Bostone mirė 
čalis. Gyvas būdamas kiek jis 
išplatindavo literatūros lietu
viškos ii’ angliškos, o parengi
mų mažai tokių buvo, kad 
Čalis nebūtų prisidėjęs su sa
vo darbu. Matydamas, kad 
tuojau reikės eiti iš gyvųjų 
tarpo,vienam draugui perdavė 
porą šimtų dolerių del duobės, 
kurioje jis atsiguls, o kitus 
paslėpė namuose, ir manė, 
kuomet ateis mirtis, pasišauks 
kitą draugą, kad sutvarkytų 
visą palikimą. Bet įvyko klai
da,jis visai pamiršo pranešti 
minėtam, draugui, kad tą nak
tį mirs. Pamirė Čalis, pagulė
jo porą mėnesių ant ledų, o 
iš ten ne į duobę, bet į medi
kai j institutą.

šį metą Bostono priemesty- 
je mirė kitas draugas, palik
damas taip vadinamą “will,” 
kuriame pažymėjo septynis 
tūkstančius vienai mūsų įstai
gai. Bet tas palikimas atiteko 
advokatams ir valdžiai. Saky
site, kaip tai galima atsitik
ti, vienam palieki, o kiti pasi
glemžia, ir tas buna visiškai 
legalu. Legalu dėl to, kad įs
tatymai yra taip skylėti, it 
tinklas žuvims gaudyti.

šie trys pavaiz d a v i m a i

ATLANKII IS KANADA 
K*

vincijos išorė nors labai pana-Vasarą, vakacijų laiku, 
daugelis iš mūsų kartais pa- 
važiojame tolokai nuo na
mų. Nekurie iš mūsų patei
kiame spaudai įspūdžius tų 
kelionių. Nors aš nesu entu
ziastas privačio pobūdžio ap
rašymams, bet dėl viso ko 
nors trumpai kai ką norisi pa
rašyti.

Mano su žmona tikslas vy
kimo iš Bostono į Ontarijos 
sritį, Kanadoje, buvo atlanky
ti žmonos senutę motiną jos 
95 gimtadienio proga. Taip
gi pasimatyti su kitais gimi
nėmis. Nors senute su dar
bais nebeužsiima, vienok dar 
gana vikri, tebeturi visus nuo
savus dantis ir atrodo, kad ji 
dar desėtką ar daugiau metų 
pagyvens.

Kelyje, apleidus žaliuojan
čią Massachusetts valstiją ir 
važiuojant per New Yorko 
valstiją, pakelėse visur ma
tosi, daugumoje, mažo mas
to ūkiai - ūkeliai, o jau tarp 
Rochesterio ir Niagara Falls 
daug vaisinių sodų, daugumo
je vyšnių. Pakelėje, iš var
dų ant laiškų dėžučių, ma
tyti, kad ten .gyvena gana 
lenkų kilmės piliečių. Pas 
vieną jų, savininką motelio, 
teko nakvoti; dar moka ir 
lietuviškai kalbėti.

Kanadoj — Ontarijos pro- 

tik nusako, kad per visą šalį 
kas metai atsitinka tokių įvy
kių keletas, ir kuo toliau jų, 
bus daugiau. Nereikia nei sa
kyti, kad kuomet išgirsti tokį 
nuotikį, tai netik gaila, bet 
šiurpas nukrečia

Draugas, būdamas gyvas, 
dirbo, mokėsi ir centus auka
vo, stengdamas išvalyti visus 
negerumus iš gyvenimo, ir 
kad gimtų naujas, dailus ir 
laimingas pasaulis, tam net 
padarė testamentą (will), 
kad jo darbas būtų tęsiamas 
ir ant toliau. Bet, it tyčia, vi
sas palikimas atitenka tiems, 
kurie darbuojasi, kad ką jis 
sutvėrė gyvas būdamas, netik 
kad butų sunaikinta, bet net 
kad ir jo draugai būtų perse
kiojami.

Juk gyvi būdami mes dirba
me, kad palikti busimai gen- 
k arte i pavyzdį—paminklą, o 
nemirti be kapo. Tiesa, mes 
negalime palikti tokių didelų 
paminklų, kaip Kopernikas, 
Sokratas, Bruno, Marksas ir 
kiti genijai. Bet neapsako
mai yra gražu skaityti mūsų 
mirusių draugų biografijas 
Laisvėje; arba ar nemalonu 
skaityti tos mūsų draugų me
tinės mirimų sukaktys? Toks 
metinis paminėjimas per lai
kraštį mirusio drauguose suke
lia sąjūdį, o jo šeimai atitenka 
didelė pagarba.

Dabar tik pagalvokime: jei
gu mūsų draugo vardu išeitų 
naudinga knyga, jog tai amži
nas paminklas: tūkstančiai 
kryžių supus; akmeninis pa
minklas pavirs į krūvą smėlio, 
bet mokslo žodis augs kas me
tai iki bus žinomas visame 
pasaulyje. Daleiskime, kad 
dėl knygos neužtektų sutaupą, 
lai kodėl sutaupąs negalima 
pavesti laikraščiui ? Argi ne 
laikraštis buvo per visą gyve
nimą kelrodis? Tai kam ge
riau palikti per vargą sutau
pytus kelis centus, advoka
tams, ar savo draugui-laik- 
kraščiui, kuris kasdiena tave 
lankė ?

Dabar kyla klausimas: ko
dėl šis reikalas nebuvo viešai 
diskusuojamas per mūsų spau
dą? Dalykas tame,kad kores
pondentai ir bendradarbiai 
šio klausimo nekelia, o laikraš 

' čių redakcijos nedrįsta jį kel- 
j ti. Ir ištikrųjų, kaip čia redak
cija kišis į privatinę nuosavy
bę, arba, kitaip sakant, kišti 
ranką į svetimą kišenių. Bet 
taip ilgai negali būti, turime 
ką nors daryti, ir daryti tuo
jau.

Jaunutis

ši Jungtinėms Valstijoms, bet 
visgi mažų skirtumėlių yra. 
Keliai ne toki geri, ūkiai 
biskį skirtingiau tvarkomi. 
Abelnai jaučiama gilesnis 
provincijališkumas. Bet skir
tumas tarp Ontarijos ir Que- 
beko provincijų gana žymus. 
Quebeco provincijoje domi
nuoja francūzų kalba ir kata
likų tikyba, su gana smul
kiais ūkiais; gi Ontarijoje an
glų kalba, protestonų tikyba 
ir daug stambesni ūkiai,

Miestuose, suprantama, kaip 
vienur, taip kitur yra gana 
daug stambių industrijų, nes 
visa šalis yra turtinga žalia
vomis, tad ir industrijai plė
totis yra tūkstančiai progų. 
Darbininkai, rodos, uždirba 
mažiau, negu pas mus. Kai
nos ant tūlų fabrikinių dir
binių aukštesnės, o ant tūlų 
mažesnės. Kas įvežama iš 
užsienio, — daug brangiau. 
Maistas, ypatingai mėsa, žy
miai pigiau.

Vidurkelėje tarp Hamiltono 
ir Windsoro yra platus ruož
tas tabako ūkių. šioje ta
bako augintojų srityje randa
si gana daug lietuvių ūkinin
kų, ypatingai naujųjų lietuvių, 
dipukų. Keletas metų atgal 
tie ūkiai parsidavinėjo paly
ginamai pigiai, tad, va, dipu

kai, su pagalba bankinių pa
skolų, ar kitaip, įsigijo ūkius, 
o dabar tie ūkiai jau trigubai 
tiek verti, nes tabako įkainos 
laikosi aukštos, tad ūkiM7j^ai, 
žinoma, ne be rizikos, uždir
ba gerus pelnus. Giriasi, kad 
nuo kokių 35 akrų lauko, jei 
derlius geras. Į metus uždirba 
nuo dešimties iki penkiolikos 
ir daugiau tūkstančių dolerių 
gryno pelno. Dabartiniu lai
ku yra tabako nuėmimo dar
bai. O kadangi miestuose 
daugelyje industrijų daug 
darbininkų yra atleistų, tad 
tie darbininkai važiuoja į ta
bako sritis uždarbiauti prie 
tabako valymo darbų.

Pas mūsų senosios kartos 
lietuvius yra supratimas, kad, 
sako: kai pasensiu, nusipirk
siu farmukę, taip ir baigsiu 
savo gyvenimėlį ramiai. Tas 
s a m p r o t a v i mas yra labai 
klaidingas. Pasekmingai ūki
ninkauti — žmogus turi būti 
jaunas, pilname pajėgume.

Kanadoje, kaip mat^c. ne 
tik ant ūkių, bet ir mieštuose 
yra gana daug prasisiekusių 
lietuvių. Seniau jų būta laic- 
vamanių, bet kai tik pratur
tėjo, tai ir išpažinties nuėjo 
ir ant bažnyčios suolo atsisė
do; mat, tas yra daug sau
giau.

Norėjosi užsukti į Liaudie** 
Balso buveinę, bet teko suži
noti iš torontiškių, kad visas 
štabas atostogauja, taip ir li
kosi kitam" kartui.

Gryžtant namo, buvome 
sustoję Niagara Falls apžiū
rėti ten garsųjį vandenpuolį. 
Žmonių ten minios apgulę vi
sais pakraščiais. Ir žiopso ir 
paveikslus traukia ir ieško 
patogesnės vietos, iš kur ge
riau matyt. Vienas gerokas 
kampas buvo aptvertas laiki
na tvora ir policistas nelei
džia niekam už tvoros eiti. 
Kodėl, mes nesite i r a v o m . 
Mums iš ten išvažiavus, už 
valandos laiko tas visas 
katnpas, vandenpuofjo pa
graužtas/ atskilo ir nugalėjo 

’į vandenpuolio apačią. Tą 
:sužinojome sekamą rytą iš 
laikraščio. Gerai, kad mes 
pasiskubinome išvažiuoti.

S. Zavis

’Hartford, Conn.
GRAŽUS LAISVĖS CHORO 

PIKNIKAS

I Rugpiūčio 1 d. įvyko Lais
vės Choro draugiškas pikni
kas. Visą popietį ligi saulutei 
leidžiantis, choristai ir drau
gai, suvažiavę Į draugų Gai
liumi farmą, po ąžuolais ant 
žaliuojančios pievos linksmi
nosi, šnekučiavosi. Nei ne pa
justa, kaip smagiai prabėgo 
laikas. Bešnekučiuojant, už
kandžiaujant tarp dalyvių ki
lo gražus sumanymas par^mt 
lietuvių liaudies dienraštį 
Laisvę — paspartint sukelti ‘ 
$10,000 fondą.

Nors jau pirmiau visi buvo 
prisidėję-aukavę, be jokios 
agitacijos vėl sudėjo $'U6.00. 
štai aukojusių vardai:

F.J.Repšys $10. Po $5: J. 
Lukštas, J. Aibavičius, K. 
O baro, S. Yurkūnas, A. Latvė- 
nas, J. Gailiūnas, V. Staugai
tis, Po $2: J. Beržinis, J. Ge- 
deminas, Anna, Patrijotąs, 
žemaičiai, M. Maznijo, Sve
čias. Po $1:M. Lukštienė, An
na Veiveris, V. Lelešius, A. 
Klimas, James Yuška, A. Gri
galiūnas, B. Muler, t Fuller 
Bruch, Royal, J. Kazlati, R. 
Kahopka, B. Mankus, A. Fer- 
fek, J. Crook, O. Kiškiūniene 
ir N.N. Po 50c. :C. Miller, P. 
Giraitis ir Viešnia.

Kaip smagu, kai vienmin
čiai draugai susieina didesnia
me sambūryje,pasidalina min
timis, bendrai, draugiškai pa
silinksmina ir apšvietos pu
dingą reikalą atlieka. Jauti, 
kai atjaunini savo gyveStną, 
pailgini amžių. Prisižiūrėjęs 
į tokius žmones, matai, kad 
jie nesensta, kad jie gerai 
atrodo, gražiai laikosi.

Svečia*

■ < ■ •■Italai
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WORCESTER, MASS
Netekus Juozo Karsoko

Z/Jepos 29-tos ankstų rytą 
pasitikrino žinia, kad Karsokų 
šeimą ištiko šiurpi nelaimė: 
Juozas Karsokas tragiškai žu
vo ežere prie savo vasarnamio, 
kur leido atostogas su šeima.

žinia giliai sukrėtė gimines, 
draugus ir visus, kurie pažino
jo Karsokus. Ypatingai skau
džiai pajuto tie, kurie ilgą ei
lę metui dirbo su Juozu orga
nizacijose ir tikėjosi su juomi 
dar ilgai dirbti visuomeninį 
darbą, nes Juozas buvo dar 
gana jauno amžiaus, nepasie
kęs nei šeštos dešimties metų. 
Neginčijamai pajutome, kad 
netikėtas Juozo žuvimas pa
lieka mūsų eilėse didelę spra
gą, o šeimai išplėštas mylimas 
vyras ir tėvas,

Gaila menininkams netekus 
Juozo Karsoko, kuris buvo Ai
do IChoro narys-dainininkas- 
d ar Duotoj as virš 30 metų ir 
dabtfCr ėjo choro iždininko pa
reikš.

Juozas daug dirbo visose 
pažangiose organizacijose. 
Buvo mylėtojas, rėmėjas ap- 
švietos, kultūros, pažangos; 
visuomet punktualus, darbš
tus, nuoširdus ir tvirtai pro
gresyvus. Jam teko daug 
grumtis su gyvenimo audro
mis, visgi jis surasdavo laiko, 
energijos ir visuomeniniams 
reikalams.

Būdamas nuoširdus-realus 
dainos mene* mylėtojas, jis dė
jo visas pastangas, kad jo ta
lentinga jauna žmona siektusi 
mokslo muzikoje. Daug—la
bai daug—Juozas prisidėjo 
auklėjime, lavinime žmonos 
sesutės ir brolių. Jo sunkios, 
pastangos nenuėjo veltui. Jo
sefina Karsokienė, apart pa
tarnavimo kaipo pianistė ir 
buvumo choriste, ilgą metų ei
lę buvo Aido Choro mokyto- 
ja-dirigente.

Sekmadienį, rugpjūčio 1-mą, 
susirinko skaitlingai palydo
vų atsisveikinti, atiduoti pas
kutinį patarnavimą palydint

velionį amžinam pasilsiui į 
Vilties kapus.

Išgiedrėjo diena, išsisklaidė 
debesys, kurie grasino audra. 
Aplink Juozo karstą skaitlin
gi gėlių vainikai sudarė gyvų 
gėlių lauką, o skaisčioji saulu
tė savo šiltais spinduliais, api
pylė karstą, gėles, it sakyda
ma: “Sūnau,kiekvieną galimą 
valandėlę savo trumpo gyve
nimo tu skyrei šviesesniam, 
laimingesniam rytojui visiems, 
—ilsėkis ramiai!”

Nuo kapų grupė atvyksta
me j gražųjį Olympia Parką 
ir visus viena mintis paliečia: 
velionis Karsokas buvo vienas 
tų, kuris dėjo daug pastangų, 
energijos, darbo ir finansinės 
paramos įsigijimui šio gražaus 
parko daug metų atgal. Taip:

Pavizdį teikęs, daug* daug 
nudirbęs,

Gražią atmintį visiems pa
likai.

Taikos ilgėjęs, siekęs ramy
bes,

Tikėjai—ateis geresni lai
kai.

Keletas savaičių atgal teko

ilgokai kalbėtis su Juozu or
ganizacijų reikalais, prie to ir 
Aido Choro. Pasibaigus vasa
ros atostogoms planavom, ruo
šėmės darbui-dainavimui, ne
nujausdami, kad netikėta ne
laimė pakirs Juozo gyvybės 
siūlą, ištrauks jį iš mūsų eilių. 
Tad liūdim jo netekę ir atsi
sveikinam dainos meno mylė
toją, ilgametį Aido Choro dai
nininką; Juozą Karsoką su vė
liausiai s.usimokyta daina “Il
gesys.”
Saulutė leidžiasi už šilo, 
švelni jos gęsta spinduliai. 
Į beribę aukštai iškilo, 
Paskendo erdvėse giliai.

Naktis drėgna, vėsi atėjo, 
Sau kelią berdama rasa. 
Užsnūdo oras, nėra vėjo, 
Čia ilsisi gamta visa.

Ilsėkis, o, brangus drauguži. 
Aplink ramu, tylu, gražu! 
Čia ošia prie kapų giružė, 
O, kiek joj grožio kiek dažų ’ 

Užmigęs amžinai ilsėsies, 
Nelau.ksim, negryši jau, ne. 
Kilnus,garbingas tavo siekis, 
Gyvens su mumis ir sapne.

Aidietis

Rašo SUSNINKŲ JURGIS
(Tąsa)

Kai tas buožė tetėnas sužinojo, kad 
Jurgis gavo laivakortę, tai tarytum iš 
kailio išsiners... Taip jam buvo pikta, 
kad Jurgis jį apleis. Mat, tuomet buo
žės tokius berniukus iš kaimo labai 
brangindavo. Anot jų: “Kaimo bernio
kas, tai ne miesto valkata; Ne žulikas, 
kuris pabuvęs kokią savaitę arba mėne
sį dar ką pavogęs jau ir nešdinasi jam 
žinomu keliu. Kas kita kaimo bernio
kas: jis visur tinkamas, gerai supranta 
ūkio darbus, iš pat mažumėlės apsipra
tęs su gyvuliukais, juos nuoširdžiai my
li, prižiūri, pašeria, paglosto, visur tin
kamas, ir prie tanciaus ir ražančiaus...”

Tai štai dėl ko buožėms tokius berniu
kus bfcvo lengviau išnaudoti. Bet buo-, 
žėW ouvo skaudu, kad tokie bernai, 
kaip tik paaugdavo, tuoj ir dingdavo, 
dingdavo kaip tik tuo laiku, kuomet bu
vo naudingiausi, darbščiausi. Vieni at
sidurdavo tolimajame plačiajame nau
jojo pasaulio Amerikos kontinente, kur 
jie gyveno visai kitokį gyvenimą, kiti, 
negalėdami susikr'apštyti pakankamai 
laivakortei, atsidurdavo Caro globoje, 
kariuomenėje. Bet vienaip ar kitaip, 
būožės jų netekdavo.

Tai tokius jie ir gaudydavo, vienas 
nuo kito atkalbinėjo. Jei sužinojo, kad 
ir tolimiausiame kaime yra berniukas, 
tai nelaukė nei vienos dienos ir pasiryž
davo jį gauti. Būdavo: jei vienas duo
davo algos 45 rublius, tai, kur žiūrėk 
nežiūrėjęs kitas buožė atsiranda ir jau 
siūlo 50. Ir dar žada: pas mane geres
nis valgis, drabužis. Tu nešioji suplyšu
sius kailinukus, o pas mane gausi nau
jutėlius; mėsos ten gauni mažai, o pas 
nrane gausi keturi us kartus į savaitę.

{Tokiais gerais pasiūlymais ir suvylio- 
davo berniukus.

Buvo sekmadienis, ypatingai prieš 
Kalėdas. Kaip tik išėjai iš bažnyčios, 
tai keli buožės jau seka tau išpaskos. 
Jei|įtn su vienu kalbi, tai kitas priėjęs 
truktelėjo tau užu skverno arba ranko
vės... Duoda suprasti ir jis, kad nori su 
tavimi pasikalbėti. Būdavo atsitikimų, 

.kad kai kurie berniukai taip sekmadie
niais parsinešdavo priėmę net po keletą 
rublių pradotkų, visiems pasižadėję bū
ti bernais...

Berniukai buožes galėjo mainyti ant 
geresnių net per ištisus metus. O kuris 
buožė, praradęs daug rubliukų ir berno 
visvien negavęs, tai sutikdamas gražiai 
prašė:

‘‘Grąžink man rublį!”
Žinoma, jei bernas. nebuvo dirbęs nei 

keleto dienų, tai turėjo pradotką grąžin
ti. O kiti ir teismuose atsidurdavo vis 
dėl to vieno rubliuko. Bet kartais ir 
teisme buožės pralošdavo, ir teismas su
rasdavo: “Jei bernas pas tave išbuvo 
keletą savAičių, tai tu jo nelaikei be jo
kio darbo, ir jis tau už pridotką atidir-

Buožė, betgi, laikydavosi nuomonės, 
kaa “pakol laukų darbai neprasideda, 
bernas už pilvą neatidirba.”

J*ei buožė teisme pralošdavo, ir jeigu 
dar turėdavo užsimokėti teismo iškaš- 
Čius, tai žinia kaip griaustinis nuaidėda

vo po visus kaimus ir visą Suvalkų gu
berniją, ir šildė bernų biedniokų širdis, 
o buožės baisiai pyko, nors dažniausiai, 
žinoma, teismai buvo jų pusėje.

Taip buvo 1908 ir 1909 metai.

Drąsesni bernai tuomet taip ir ban
dydavo pašokinti buožes. Pas Jurgio te
tėną radosi trys bernai. Juozas jau bu- 
#0 pametęs, buvo likę tik Jurgis ir Pet
rukas, kurie gerai sugyveno, vienas kitą 
užtardavo,- užstodavo, kaip tikri broliai.

Kartą pavasarį tetutė pagrečiui per 
dvi dienas ant pavakarių rūgusio pieno 
atnešė, kas pasirodė perdaug vienoda. 
Jurgis priėjęs paėmė ąsotį su pienu pa
žiūrėjo ir sako:

“Ką tu čia mums, tetute, atnešei? Vėl 
rūgštaus pieno?”

Paėmė ąsotį ir Petrukas, pažiūrėjo, 
susiraukė it devynios pėtnyčios ir su
riaumojo:

“Ar jau tu neturi nieko daugiau mums 
atnešti kaip rūgštaus pieno?” Ir, kad 
svies ąsotį į medžius, tas net į šipulius 
subirėjo. Smulkios dalelytės aplink pa
sklydo su ištaškyto rūgštaus pieno la
sais.

Tetulė paraudo kaip žarija:
“Tai, ką aš jums nešiu, kad nieko ki

to neturiu?....” z
“Neturi? Tai kurgi tavo sviestas, sū

riai? Juk, turi galybes vištų, tai, kur 
padedi kiaušinius? Viską parduodi! O 
mums neši tą rūgštų pieną kasdieną, ir 
manai, kad mes tylėsime...”

Nieko netarus tetulė atsigrįžo tyliai ir 
nuėjo namo.
• Bet kai bernai vakare parėjo alkani 
ir supykę, jie pašėrė arklius, ant vaka
rienės stalo rado bulvinių blynų bliudą, 
kas jau buvo gana geras valgymėlis.

Būdavo prieš pat Kalėdas, buožės pa
sidarydavo pikčiausi, nes artinosi lai
kas, kuomet reikia atsiskaityti su šeima, 
visiems algeles išmokėti. Tuo laiku buo
žės tiesiog iš proto kraustosi, baisiai ner
vinasi... Tada jų niekaip nepatenkinsi. 
Bernai ir mergos tada gali persiplėšyti 
bedirbdami, skubėdami, bėgiodami, bet 
buožių tada visvien nepatenkino. Prie
kabių jis vis ieškodavo, priekabių, kad 
iš tos mizernos algos bent kiek atsiskai
tyti... x .

Prieš Kalėdas buožėms nėra poilsio 
dienomis nei miego naktimis. Bernams 
rodosi, kad jie tik atsigulė, tik akis už
merkė, o čia, klauso,— gaspadorius jau 
ant krosnies sėdi ir pypkę papsi...

Bernai jau žino, kad jų poilsis baigėsi, 
bet kolkas dar tyli... Minutė praėjo ko
kia, ir jau girdisi balsas, kuris šaukia: 
“Bernai, bernai, kelkitės, jai laikas ru
gius kulti!”

Na, o šaltos žiemužės dienomis kur ei
si ir ką bedarysi, visur šaltis gnaibo, 
spirgina... Užtai berniukai piemenėliai 
šalčio akstinami skuba, bėga, dirba, kad 
būtų bent kiek šilčiau. Taip per ištisas 
dieneles jie perdaug nusikamuoja, pa-, 
vargsta, ir nakties poilsis faktinai yra 
vienintelis poilsis, kuriuomi jie gali pa
sitikėti.

(Bus daugiau)

Padėka
Tragiškai mirus Juozui Kar- 

šokui, mums tapo užduotas 
skaudus smūgis. Nelaimės su
teiktą širdgėlą-nuostolį pergy
venti daug pagelbėjo pareikš
ta simpatija: skaitlingas da
lyvavimas šermenyse ir laido
tuvėse, daug gėlių ir abelnai 
talka visame kame.

Reiškiam širdingiausią pa
dėką visiems, kas tik kuomi 
prisidėjo prie palengvinimo 
mums pergyventi skaudų 
nuostolį. Dėkojam Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijai, 
už gėles ir už suteikimą kars
to nešėjų; Aido Chorui; Dar
bininkų Susivienijimui: Jonui 
Skliutui už pasakytą kalbą at
sisveikinant; laidotuvių di
rektoriui P. Karaliui; visiems 
pareiškusiems mums simpatiją 
per dienraštį Laisvę.

širdingai ačiū visiems.
Josefina Karsokienė, 

duktė Jenice, 
sūnus Juozas

St. Petersburg, Fla.
Geri žmonės, darbuotojai, 

aukos
I *

Geras darbininkiško judėji- 
j m o rėmėjas Antanas Martin- 
kus (Martin) su žmona iš 
Springdale, Pa., nusipirko St. 
Petersburg, Fla., puikų, mo
dernišką namą ir persikėlė 
čion gyventi, Linkiu M aptin
kama geriausio pasisekimo 
Floridoj jų naujame name ir 
nepamiršti dalyvauti bendra
me darbininkų pažangiame 
judėjime.

■ ”■ •

Laisvės geras rėmėjas Jo
nas Juraitis iš Orlando, Fla., 
neseniai svečiavosi savaitę lai
ko mūsų mieste. 'Jis buvo išsi
ilgęs senų savo draugų, su ku
ziais dabar turėjo progos pa
sikalbėti, pasidalinti mintimis.

Vieną ankstyvą rytą, Jurai
tis sumanė laivu išvažiuoti, 
kartu SU' kitais žvejais, kelias 
mylias į Gulf of Mexico pa
žvejoti. Juraitis, ilgai nelau
kęs, išsitraukė 9 svarų žuvį. 
Tai buvo didžiausia žuvis tuo 
laiku tame laive. Už tai Ju
raitis gavo prizą $14, o Greb
lį kai, savo virtuvėj, turėjo 
darbo tą žuvį paversti tinka
ma valgymui.

Visi “žino”, kad visokis pa
sisekimas priklauso nuo dievo 
valios ir jo galios. Kas jums 
sakė, kad dievas > nepadeda 
bedieviams? v

1 1 ' k

Kiek man žinoma, St. Pe
tersburg jau išparduota Vil
nies pikniko, kuris įvyks Chi- 
cagoj, rugpjūčio (Aųgust) 22 
d., tikietų už $14.30. Daugiau
sia tikietų platinime pasidar
bavo Natalie Lenigan’ė, kuri 
niekad neatsisako nuo visuo
meninio naudingo darbo ir ku
ri niekad nesiskundžia pavar
gimu ar neturėjimu laiko.

Neteko sužinot, ar Helenu- 
tė Bernatienė išpardavė jai 
prisiųstus (per Natalie) V. 10

tikietų. Bet žinau, kad ir jai 
nėra joks darbas per didelis 
ar per mažas,—ką paima, tai 
pagirtinai atlieka.

Mūsų mieste vienas iš, pa
čių duosniausių, Petras But
kevičius, kuris penkinėmis ir 
dešimtinėmis aukoja apšvietai 
(darbininkiškai spaudai) ir 
kitiems naudingiems pažan
gos reikalams, šiuo laiku ne
sijaučia gerai. Labai gaila, 
kad jo sveikata sušlubavo!

Linkiu Petrui Butkevičiui 
greito ir gero sustiprėjimo ir 
dar ilgai, ilgai gyventi ir pa
dėti sukti progreso ratą pir
myn !

Visiems pažangius laikraš
čius skaitantiems gerai žino
mas bedieviškų raštų eksper
tas ir gerų raštų autorius 
Antanas Metelionis šią vasarą 
gyvena St. Petersburge. Pir
miau Metelionis atvažiuodavo 
į Floridą tik žiemos .praleisti.

Neseniai Laisvėj pastebėjau, 
kad jis aukojo Laisvės fondui 
$25. Tai labai gerai. Bet... 
aš (ii’ ne tik aš vienas!...) 
labai pasigendame Metelionio 
gerų bedieviškų raštų spaudo
je, kaip tai: Vilnyje, Laisvė
je, šviesoje, Tiesoje ir Vilnies 
Kalendoriuje.

Kame dalykas? Juk nesi
nori tikėti, kad šis neišsemia
mos energijos vyras būtų pa
ilsęs. . .

Bravo LLD 45 kuopos val
dybai! Gegužės 9 d. drau
gijos susirinkime nutarta per 
vasaros karščius nelaikyt su
sirinkimų. Bet kuopos valdy
ba įpareigota ir be susirinki
mų reaguoti į iškilusius svar
bius reikalus. Todėl valdy
ba (J. Grebliko iniciatyva) ir 
paaukojo $25 Laisvės $10,000 
fondui. O Petras Butkevičius 
nuo savęs pridėjo $35, tai vi
so $60 (žiūr. atskaitą L. No. 
.141), Pirmiau šiam tikslui 
kuopa aukojo irgi $25. Be 
to, LLD Centrui dėl apsigy
nimo aukota $25. Vilnies Ben
drovės suvažiavimui $25 ir 
atskiri draugai sumetė $15,— 
viso Vilniai ’$40.

Taipgi kuopa aukojo $50 ir 
Petras Butkevičius pridėjo 
$10, — viso $60 dėl apgynimo 
persekiojamų sveturgimių ir 
už atšaukimą McCarran-Wal- 
ter įstatymo, kuriuo remiantis 
vedama tie persekiojimai.

Kaip matot, mūsų kuopa ir 
atskiri • jos nariai per trum
pą laiką išaukojo $210' (čia 
nepriskaityta A. Metelionio 
$25 auka Laisvei).

* Bet man rodosi, kad kuo
pos valdyba gerai padarytų 
paaukodama dar $25 Vilnies 
pradėtam vajui už sukėlimą 
$10,000 fondo.

Atsiminkime, kad abu dien
raščiai lošia labai svarbią ir 
nepavaduojamą rolę tarpe lie
tuvių ir abelname darbininkų 
gyvenime. Todėl mums be 
galo svarbu išlaikyti abu dien
raščiu gerame stovyje.

Užkliuvęs

IŠ LIETUVOS
Meno meistrų gastroles 

Vilniuje

Vilniuje pradėjo savo gast
roles Leningrado Tarybas 
vardo dramos teatras. Savo 
pirmesniuose pasirodymuose 
teatras pastatė spektaklius 
“Europinė kronika,” “Lėlių 
namai” (Nora) ir kt. Lenin
grado teatro gastrolės turi 
didelį pasisekimą vilniečių 
tarpe.

Karelijos-Suomijos liaudies 
ansamblis “Kantele” savo pir
mąjį koncertą atliko Jaunimo 
sode. Programą sudarė kare- 
lų-suomių liaudies šokiai, ves
tuvinis žaidimas “Miško kir
tėjo žodžiai,” jumoristinis šo
kis “žvejas” ir kiti.' Trio 
“Kantele” atliko keletą pro
gramos numerių. ' Ansamblio 
solistai atliko tarybinių kom
pozitorių dainas.

Liepos 3 d. vilniečiai klau- 
' sėsi nusipelniusio artisto M. 
| Aleksandrovičiaus koncertb.

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

J. Blažonis, Lowell, Mass., prisiuntė $22.00. Aukojo
sekami:

LLD 44 kuopa..............................'............. $10.00
A. Rutkauskas ............................................ 5.00
J. Kazlauskas ................................................. 5.00
J. Zupkauskas ..........  1.00
L. Lowellietis ............................................. 1.00

H. Žukienė, iš Binghamton, N. Y., prisiuntė $8.00. 
Aukojo sekami:

V. Kaminskienė ........................................ $5.00
Laisvės skaitytoja $2, H. Žukas $1.

Nuo atskirų asmenų ir grupių gauta sekamai: 
Nuo Laisvės įstaigos ir kitų brooklyniečių $78.00 
Per svečią (tilpo koresp.), Hartford,Conn. 76.00
Nuo serantoniečių (per Šlekaitį), 

Scranton, Pa.................................   74.50
Charles Brown, Brooklyn, N. Y................... 25.00
Nuo Patersono lietuvių (N. J.) ................  15.00
T. Repšys, Brooklyn, N. Y............................ 10.00
A. ir M. Petrikoniai, Stamford, Conn........ 10.00
Mį Ramoška, East Hartford, Conn............10.00
Violet Raktis, Atlantic City, N. J..................8.00
S. Vaitekūnas, Montreal, Canada ............. 6.00
Julius Herman, Arlington, Mass.....................4.00
C. Baltrėnas, Milford, Conn.............. .  2.00
•J. Karanasky, Scranton, Pa........................... 2.00
Stanley Grigaliūnas, Philadelphia, Pa........ 2.00
J. Vitkūnas, Brooklyn; N. Y.....................  2.00
Walter Barštis, Pattenburg, N. J.............. 2.00
Chas. Dauksha, Tampa, Fla...........................2.00
J. Czuberki, Bronson, Mich........................... 2.00
J. G., Cleveland, Ohio .. ............................. 2.00
A. Pakter, Franksville, Wis.......................  2.00
Mary Skrodis, Lawrence, Mass..................... 2.00
Mat. Švilpa, Hartford, Conn...........................2.00
Wm. Klim, Braddock, Pa....................... 2.00
J.'Svireika, Richmond Hill, N. Y............. . .  1.00

Iš anksčiau gauta $$8,340.47. Dabar įplaukė $451.50.
Viso iki šiol gauta $8,791.97.

Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau 
išspausdinti, už gražią paramą. Laukiame daugiau taip 
gražių pasirodymų. • Laisvės Administracija

Padėkite savo vajininkams Ar Tamsta jau gavai Lais- 
gauti Laisvei naujų skaitytojų, vei naują skaitytoją? Jei ne, 
Laisvės kaina $8.00 metams. j tai pasirūpink gauti.

WORCESTER, MASS

PIKNIKAS
Rugpjūčio 15 d. L.L.D. 11 ir 155 kuopos ben-- 

drai rengia savo metinį pikniką Olympia Parke.
Žinote, kad mūsų metinis piknikas visada tra

diciniai būna vaišingas, tad ir šį kartą nebūsit 
suvilti. Todėl Worcesterio ir mūsų plačios apie- 
linkės visos ir visi lietuviai esate kviečiami da
lyvauti ir praleisti laiką gražiame Olympia 
Parke.

F
Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

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

Vynai

Alus

Likeriai

Dinners

Sandwiches

Short Orders

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kabios tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

Day
One Room - two double beds ----- $7.00 
One Room - one double bed, one single bed - $5.50 
One Room - double bed.................................... $4.00

Rašykite ar telefonuokite dėl rezervacijų
Ežeruose maudynės, -žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas, 

s

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Ketvirt, Rugp. (Aug.) 12, 1954.
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Montreal, Canada
Pavogė kūdiki ir 
žiauriai jį nužudė

Liepos 28 d. Raymond Tru
deau, 6 metų amžiaus ber
niukas, gyvenęs Chemeville 
gatvėje, išėjęs į žaislų vietą, 
negrįžo vakarieniauti. Tai 
buvo trečiadienis. Tėvai ne
sulaukę pranešė policijai ir 
pradėjo visi ieškoti . Tik šeš
tadieni ryte, bulvių sandėlyje, 
Youvillle aikštėje, darbinin
kai rado popieriniuose bak- 
suose kūdikio kojeles,, ranku
tes ir galvytę, su nupjaustyto
mis ausimis ir nosia. Liemuo 
buvo atrastas sekmadienio ry
te kambaryje Lagauchetiere 
gatvėj. Kambario gyvento
jas, kuriame kūdikio liemuo 
buvo rastas sename čemoda
ne, nebuvo sugrįžęs per ke
lias dienas, tik kiti toje šlu
boje gyvenę ir pajutę dvoki
mą pašaukė policiją. Tokiu 
būdu tapo surastos visos nu
žudyto kūdikio kūno dalys.

Tą kambarį buvo išsinuo
mavęs ir per kelis mėnesius 
ten gyveno iš amato mechani
kas, bet šiuo laiku bedarbis, 
našlys, dviejų vaikų tėvas, 
Lucien Picard. Jis, pasiro
do, buvo pabėgęs į Kvebeko 
miestą ir ten pirmadienį buvo 
areštuotas kaipo įtariamas 
kaltininku šioj žiaurioj žmog
žudystėj.

Ar jis taip žiauriai nužudė 
pavogęs kūdikį ir kodėl jis jį 
žudė, šiuos žodžius rašant 
dar nėra žinios. Veikiausiai 
tai paaiškės tik laike teismo.

40 metų išgyvenusios stuboj 
2 seserys išmestos gatvėn

Mūsų didmiestis pasižymi 
netikėtais žiaurumais visais 
atžvilgiais. štai, kad ir šis 
įvykis: Dvi seserys, kuriuodvi 
jau apie 70 metų amžiaus, ra
miai, nieko nekliudydamos 
išgyveno ren duotoj stuboj, 
2180 Delorimier Avė., apie 
40 metų. Pragyvenimą darė 
iš mizernos senatvės pensijos. 
Savininkas pakėlė joms rendą 
ir rendų kontrolės komisija 
su tuo sutiko, bet vargšės 
neįstengė daugiau kaip $40 
mokėti rendos į mėnesį. Sa
vininkas, gavęs leidimą iš 
rendų kontrolės, pasišaukė 
policiją ir išmetė juodvi gat
vėn, lygiai ir juodviem pri
klausančius daiktus. Mėtyda
mi sugadino pianą, o grama- 
fono plokštelių pluoštas ir 
pats gramafonas visiškai su
daužyta. Taip turėjusios su
sitaupiusios $150 ir paslėpu
sios kur tai drabužiuose, bet 
po policijos “iškraustymo’’ iš 
namų neranda tų taupmenų, 
kurios buvo sutaupytos pan
ašios nelaimės atsitikimui.

Tai šitaip apsaugojama in- 
dividualė laisvė ir žmogaus 
gerovė.

“Didysis čiaudėjimas” čia pat
žmonių kankynė, “didžiojo 

čiaudėjimo” laikotarpis jau 
čia pat, kaip praneša Queen 
Mary Veteranų ligoninės 
alerginės klinikos pareigūnai. 
Jie spėja, kad geltonžiedžių 
žolių dulkės (kurios sukelia, 
kaip čia vadina, “hayfever”) 
pasklis Montrealo ribose apie 
rugpjūčio 15-tą dieną ir tęsis 
iki rugsėjo 15-tos d.

Buvusioji verdunietė 
Lietuvaitė — Hollywoode

Buvusių verduniečių, o da
bar gyvenančių Jung t i n ė s e 
Amerikos Valstybėse, Los An
geles, Kilmonių duktė, Rūta 
Kilmonytė, čia dar maža bū
dama jau šokdavo scenoje 
lietuvių! koncertuose. Turė
dama tam gabumų ir palin
kimą, nuvažiavusi su tėvais 
į Jungtines Valstijas, ten stu
dijavo toj srityj ir jau daly
vavo radijo ir televizijos pro
gramose, iki, pagaliau, pasie
kė Hollywoodą. Jos pirmas 
pasirodymas judamųjų pa
veikslų filmoje yra muzikali- 
niame veikale “Seven Brides 
for Seven Brothers.”

Tuo pačiu sykiu tenka pa
žymėti, kad pabaigoje perei-

NwYorko^/WtfZinlov
Turtuolis Jelks gyvena 
ramiai su žmonele

Buvęs nuteistas kaip mobili- 
zuotojas ir išrenduotojas mer
ginų prostitucijai, Mickey Jel- 
ke anaiptol neprarado laisvės 
ar galimybės laimingam šei
mos gyvenimui. Spauda sako, 
kad jis prieš keletą savaičių 
vedė gražuolę blondinę, buvu
sią jo artimą jau pirm to pas- 
kilbimo su merginomis.

Jo arešto laiku 1952 motų 
rugpjūčio 15-tą policijos ra
portuose buvo sakoma, kad 
dabartinė jo žmona, tuomet 
buvusi mergina Sylvia Eder, 
atrasta Jelkes lovoje. Ji irgi 
buvo sulaikyta po $10,000 
kaucija, kaip liudytoja. Ta
čiau jai neteko ilgai kalėjimo 
būti, kaip kitoms, kurios dėl 
atsidūrimo lovoje su svetimu 
vyru buvo ilgai išlaikytos ka
lėjime, prarado darbus J r re
putaciją.

Plaukų rovimo byla 
baigėsi gražiuoju

Astoria jaunos gyventojos 
tarpusavinių peštynių bylą už
baigė gražiuoju.- Kai pirmasis 
pyktis praėjo, viena skundu- 
sioji savo kaiminką. ir jos 
draugę atsisakė jas kaltinti. 
Kaltintosios taipgi sutiko, kad 
viskas buvo tik klaida. Teisė
jas bylą jšmetė.

Barnis prasidėjęs kai vienos 
marininko žmonos bute links- 
mavimas užtruko iki vėlai 
naktį ar per anksti rytą, o ne
turinčioj! tų linksniavimų pra
dėjo turinčiąją barti. Baramo
ji atsikirto ir taip menkas da
lykas nuvedė į teismabutį.

Lakūnai tebestreikuoja
American Airlines lakūnai 

baigia jau antrą streiko savai
tę. Vienok firmos nesistengia 
susitarti su savo lakūnais. Tuo 
tarpu kitos firmos yra nenž- 
streikuotos, tad vis viena lėk
tuvų ore randasi daug. Sako, 
kad kitoms prisidėjo 40 skri
dimų per dieną

Lakūnų streiko vyriausia 
priežastimi yra atsisakymas 
vairuoti lėktuvą be pertraukos 
ilgiau kaip 8 valandas. Jie pa
reiškia, jog ilgesniu vairavimu 
būtų statoma pavojun vairuo
tojų ir keleivių gyvybė. Stato 
ir kitų reikalavimų.

Trys gaisragesiai 
sužeisti be reikalo

Skubinant prie gaisro Red 
Hook srityje susidūrė du ve
žimai. Viename trys gaisrage
siai tapo sužeisti. Gi nuskubė
jusi iššaukimo vieton pasirodė, 
kad jokio gaisro nebuvo. Juos 
iššaukė be reikalo.

tos savaitės Rūta iš New Yor- 
ko lėktuvu buvo atskridusi į 
Montrealą, ir jos. pagerbimui 
šeštadienio vakarą, šv. Kazi
miero bažnyčios salėje, buvo 
surengta vakarienė.

Vieni išvažiavo, 
kiti atvažiavo

Tiesa, ši vasarą Montrealo 
ribose nėra palanki vasari
nėms atostogoms — oras ne
šiltas, . dažnai lija, tačiau 
žmonės, gavę atostogų, jų 
tarpe ir lietuviai, vieni išva
žiuoja į vasarvietes praleisti 
atostogų laiką, kiti į JAV, 
treti į įvairius Kanados mies
tus. Taip lygiai čia daug at
važiuoja svečiuotis pas pažįs
tamus bei gimines. Ir ka
dangi tokių “pakaitų’ yra la
bai daug, todėl jokiu būdu 
spaudoj neįmanoma išvardin
ti, kaip išvažinėjusius sve
čiuotis, taip ir tuos, kurie čia 
buvo ar yra atvažiavę pasi
svečiuoti. J.

Kalėjimas nėra pagalba 
narkotikų aukoms

• Brooklynietis Hyman Ross
man, 28 metų, atvestas į teis
mabutį už vartojimą narkoti
kų, su ašaromis prašė teisėjo 
nebausti jo kalėjimu. Jis jau 
buvęs kalėjime 60 dienų. Sa
ko,kad tas tik pablogino jo 
padėtį. Prašė leisti jį Į valdinę 
ligoninę, esančią Lexington, 
Ky.

Rossman yra vienu iš labai 
mažo skaičiaus laimingesnių 
nelaimingųjų, jis gavęs Vete
ranų Administracijos reko
mendaciją patekti i tą ligoni
nę.

Rossmanas aškinosi, kad 
militariškoje tarnyboje jis su
sirgo maliarija. Pergyvenęs 3 
operacijas gydymui kepenų. 
Skausmai buvę taip aštrūs, 
kad nuo jų turėjo • gelbėtis 

I narkotikais. Iš to tapęs varto
tojų. O tada liga jau priėjo 
to laipsnio, jog kankynėse dėl 
narkotikų apalpsta. Ir šį kar
ta tapo areštuotas kai jį atra
do be sąmonės, gulintį parke.

No wyork ietis sal osmanas 
Murray Gordon, 58 m., užsi
mušė auto nelaimėjo netoli 
Harrisburg, Pa. Keturi kiti 
n e w y o r k i e č i a i sužeisti.

Militariško lėktuvo 
sužeistasis mirė

M e a d o w b ro o k 1 i go n i n ė j e 
mirė Frank J. Snyder, 44 me
tų, buvęs pavojingai apdegin
tas kai ant Long Island nukri
to militariškas jot lėktuvas. 
Jis buvo nukritęs ties pat 
Snyderio namais Wantagh, L. 
I. Sužeidė 17 asmenų, tarpe 
tų Snydorį ir jo dukrytę, 4 
metui. Mergytė irgi apdegu, 
bet gal pasveiksianti.

Snyder mirė ką tik atvež
tas iš operacijų kambario, kur 
jam buvo prisiūta kito asmens 
oda pastangose jį išgelbėti. 
Keli kiti* gimines ir sandarbi- 
ninkai buvę pasižadėję duoti 
savo odos jo gyvybei gelbėti.

5 darbininkai buvo 
pridusę darbe

Miesto centre esančio puoš
naus Divan Parisien Restau- 
rano, 17, E. 45 St., šeši dar
bininkai vos neužduso darbe. 
Jų darbavietė—randasi skie
pe po valgykla, tad ir norma
lėse sąlygose ten visokių du
jų netrūksta. Pirmadienį visi 
staiga pradėjo virsti. Pribu
vusi policijos specialė grupė 
juos gaivinti, gelbėti, patyrė, 
kad nuodingų dujų prisidarė 
is gasinio vandens šildytuvo.

Frieda Pohlman, 74 m., už
simušė iškritusi ar iššokusi iš 
savo kambario viešbutyje Ca
meron, kur ji gyveno su savo 
švogerka. /

MEDUS
Su Lemonadu—

Tai Gėrimas Karščiuose 
•

Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

•
Bitininko Končiaus Medus

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ

Už PUSĘ GALIONO $2.50

•
' Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

Susirinkusi net 73 
Grafiko tikietus

No wyork ietė Margarita 
Jaume, veiterka, dviejų kūdi
kių motina, tapo pašaukta į 
teismą pasiaiškinti ir atsiteis
ti už surinktus trafiko tikie
tus. Jie visi sukrauti jai už 
auto pastatymą ne vietoje, iš
skyrus vieną, gautą už prastą 
lempą.

Jeigu ją nuteistų ir skirtų 
pilną pabaudą, ją galėtų 
bausti po $50 už kožną tikiė- 
tą, viso-$3,650, arba siųsti ka- 
lėjiman po 30 dienų už kožną, 
viso šešeriems metams.

Kai parodė pundą sukrautų 
jos^vardu tikietų, Mrs. Jaumo 
tik verkė. Nesakoma, dėl ko 
jinai nesiteisino, vienok gali
ma numanyti: dirbanti veiter
ka, daug kur pavėlavo, o auto 
pastatymui vietų nėra. Tuo 
tarpa už gautą tikietą guzi- 
kais neatsiteisi.

Belaukiant “geresnių laikų” 
ir priaugo tikietų1 krūva.

Bronxietis Francis J. Cunif- 
i fe, 27 m., sulaikytas teismui 
einant merginos kaltinimu, 
kad jis ją nustūmęs laiptais 
jai atsisakius eiti į naktinį 
teatrą.

Brooklyn© žydų prieglauda 
i našlaičiams ir šiaip likusiems 
I betėviams vaikams nuo 1927 
metų suradusi auklėtojus ir 

; namus /keturiems tūkstan
čiams vaikų.
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VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. 

Telephone: E Vergreen 4-8174

AIDO CHORO PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 29 Augusi
Važiuosime busu —- Round trip $1.50

Steamboat Inn Park
91 Steamboat Rd. Great Neck, L. I.
• *

Įžanga tik 50c. Taksai įskaityti

Prasidės 1-mą vai. dieną ir tęsis iki vėlumas
GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Užkandžiai, Gėrimai ir puiki dainų programa
•--------------------- —------------------------------ r*—

Busas iš Williamsburgo išeis 1 vai. popiet nuo Liet. Pi
liečių kliubo, 280 Union Avė. Iš Richmond Hill, nuo

Liberty Auditorium 1:30 vai. popiet.
Prašome įsitėmyti, kad kelione j abi pusi tik $1.50

• '

Tuojau užsisakykite vietas važiavimui į pikniką bu
su. Galite užsiregistruoti pas Aido Choro pirmininką 
Joną Grybą, telefonas: Virginia 9-1827. Arba kreipki
tės Laisvės antrašu.
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Protestai gal išgelbės 
jy namukus

Flatbush gyventojams suju
dus į protestus ir veiklą ap
saugoti savo namus nuo nu
griovimo, girdisi kalbų, kad 
gal valdinės įstaigos dar per- 
svarstys jų skundus.

Ginčas paliečia 25 namukus, 
; kuriuose gyvena 34 šeimos 
plote tarp Cortelyou Rd., Dit- 
mas A,ve. ir E. 7 ir 8th Sts. 
Valdininkai parinko tą vietą 

'statyti mokyklą.
Vėliausios informacijos sa

ko, kad gyventojai per savo 
i advokatus pasiūlė mokyklos 
! reikalui kitą plotą prie E. 8th 
St. ir Webster Ave. Užtikrina, 
kad tas plotas galimas gauti.

c
I

I Lietus vėl buvo 
užplūdinęs gatves

Praėjusį pirmadienį lietus 
krito ramiai, tik retkarčiais 
po valandžiukę pasmarkėjo.
Tačiau daugelyje Queen's ap
skrities naujai apgyventų sri
čių gatvės pavirto į prūdus Ir 
ežerėlius, tapo rizikinga su 
auto pervažiuoti. Vėl priliejo 
daug skiepų.

Norintiems pirkti namuką 
nebloga praktika būtų eiti ap
žiūrėti vietą smarkaus lietaus 
diena.

K. G.

NEW YORK
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)

UTILITY MAN

Nusimanantis abelnam aptarnavi
mui ir pataisymams prie MEAT 
PACKER. Gera projja vyrui su ini
ciatyva. Kreipkitės.
KERN, 350 W. 88th St., N. Y. C. 

Tel. BR. 9-35.33
(156-158)

CAKES BAKER
Pirmos klasėj, del retai) shop vykti 
j Atlanta, Georgia; augščiausia mo
kestis. Del pasitarimo telefonuo- 
kite:

IN. 7-0735

DELICATESSEN—GROCERY
CLERK

Su Patyrimu. Gera Alga.
Skambinkite tuojau

CH. 3-4736

(156-158)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

MARCY AVE — 594
2 šeimų, 15 rūmų, 4 maudynės, alie
jum šildomas. Ideališkas dėl beauty 
shop, biznio zonoje. Apsaugota nuo 
brokerių.

PR. 8-0100
(154-156)

Baltimore, Md.
L.L.D. ?5 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, rugp.-Aug. 14 d., 
prasidės 2 vai. po pietų, Working
men’s Hall, 2509 Madison St.

Kviečiame narius ir nenarius at
eiti ir kurie dar neužsimokėjote, tai 
užsimokėkite duokles už šiuos me
tus.

Kuopos Sekretorius.
(156-157)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-S2M

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

1 221 South 4th Street 
I 

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

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

r— —— * - ■     

Į MATTHEW A. i
: buyus :» <
» (BUYAUSKAS) <» <
J LAIDOTUVIŲ <
J DIREKTORIUS !
: J

: 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. <
J MArket 2-5172 J
t «
»_____________

4 paL—LąUvfi (Liberty!- Ketvirt., Rugp. (Aug.) 12, 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKE 35—55
Namų darbui, atskiras kambarys, 

guolis vietoje, šeima su 3 vaikais.
Šaukite:

Great Neck 2-8486 
(154-156)

OPERATORES
Patyrusios prie suknelių.

Nuolatinis darbas.
Gera alga.

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

(154-156)

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

CERTIFIED CREATIONS
88 University Pl.,

Tarpe 11 ir 12 Sts., 8 fl.
(154-156)

OPERATORES
Patyrusios ant vienos adatos Hem
ming ir Binder marinos prie plasti
kinių aprėdalų. Gera mokestis, j nuo
latinis darbas.

NATIONAL PLASTIC W^AR
700 Broadway, N. Y. cA

Kampas 4th Street * 
(155-161)

SAMPLE HANDS

OPERATORES
Dirbti prie vaikų sportinių drabu
žių. Gera alga. Nuolatinis darbas.

ST. 4-1175

REAL ESTATE

ASTORIA
2 šeimų; 38x162 plotas. Puikiame 

stovyje. Mūrinis 7 metų senumo pu
siau atskirtas namas. 2 dideli po4Va 
kambarių apartmentai tuojau uži
mami ant pasirašymo. Pilnas skie
pas. Kitų ekstrinių dalykų. $20,750. 
Vientik pirkėjai. RA. 6-8833, tarpe 
9—11 A. M. ir tarpe 5—7 P. M.

(156-159)

CORONA
2 šeimų, 13 rūmų su uždarais por- 
čiais, tile virtuvė, maudynės ir 
showers, šaldytuvas. Formica vir
šus sinkos, šėpukės, 2 nauji pečiai.

Tel. IL. 8-1690 — Po 1 P. M.
(156-158)

JACKSON HEIGHTS—yi 7,800
2 šeimų, 6 metų senumo, 'mūrinis, 
aliejus, garadžius, 3 ir 5 rūmaTj ge
ra įeiga. Dideli moderniniai rūmai, 
nuo sienos iki sienai divonai. 5 mi
nutės iki subway. Arti krautuvių, 
mokyklų, ir 1.1, šaukite iki 2 P. M. 
— Pamatykite įvertinimui.

Tel. HI. 6-3168
- (156-158)

BENSONHURST
2 šeimų mūrinis, su ištaisytu skiepu. 
$12,500. Tuoj užimama. Žemas jmo- 
kėjimas. Gera transportacija. Pama
tykite įvertinimui. Puikiausias pir
kinys.

MELLINA, 8611 28rd Avė., 
Tel. CO. 6-9008

(156-158)

AVE. L; 628 (OCEAN PARKWAY) 

2 šeimų mūrinis, gesu šildomas, 5 ir 
514 rūmai, pilnai tušti.

Parduoda ar išnuomoja
Tel. Cloverdale 2-8779

(156-162)

BERKSHIRE MOUNTAINS, N. Y. 
Arti' Albany—9 rūmų namas. Leng
vai perdaromas ant 3 šeimų—4-3 ir 
2 rūmų apartmentų. Plumbing, yii- 
delė barnė, vištininkystė. 4’4 akrai 
geros žemės kaime. Norime užbaig
ti palikimą nuosavybės.

SJ. LONDON
388 Willfe Ave., Bronx, N. Y. 
Pirmadienį įimant penktadienį 

šaukite: MO. 9-9152

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. 5% rūmų užimtinas — 
$45,000.

IN. 8-2392 ar EN. 9-2487
(154-160)

SELDEN, L. I.—kampinis namas, 
6 rūmų, 200x150, pirmas aukštas iš- 
fomišiuotas, 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, i'W11 
kiemas ant kampo, garadžius, 
įrengimai, puikiausiose sąlygosiu — 
$11,500. 'V

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

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




