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RejHlyne ir Niujorke.
J Aiodrankiai.
Apie vyskupą Valančių.
Karštis Naujienų pastogėje.

Rašo R. MIZARA

Sekmadienį, rugpjūčio 5 d., 
Berlyne prasidės didžiulis pa
saulio jaunimo sambūris-festi- 
valis.

Vėliausieji pranešimai iš 
ten skelbia, jog dalyvaus apie 
du milijonai jaunimo; iš 100 
kraštų atvyks skaitlingos jau
nimo delegacijos.

čia pat, Niujorke ir jo apy
linkėje prasideda kitas jauni
mo sambūris, vadinamas 
“laisvųjų kraštų” jaunimo 
sanskridžiu.

Būtų gerai, kad ir šis sam
būris pasisakytų už ilgametę 
pasaulinę taiką, už tai, kad 
tarptautiniai nesusipratimai 
būtų sprendžiami ne ginklu, o 
derybomis!

Aną dieną Leonas Prusęika 
Vilnyj rašė, jog tūli juodran- 
kiap'rašinėją Vilnies vardu 
provokacinius žmonėms laiš
kus.

Laiškas, kurį gavo vienas 
žmogus Detroite, baigiasi to
kiais žodžiais:

“Šitą laišką perskaitęs ne
rodyk neištikimam draugui, 
nes jis nėra viešas, o yra 
konspiratyvus... Laikykite 
laišką kuo didžiausioje slap
tybėje.”

Prusęika teisingai pažymi, 
jog tos rūšies laiškais bando
ma įkriminuoti Vilnis, “būk 
ji siunčia slaptas instrukcijas 
savo bendradarbiams...”

liepto

Kad visokie visuomenės at
matos griebiasi už nepado
riausių kovos priemonių prog- 
resyvei spaudai pakenkti, 
niekas negali abejoti.

B<?£ visgi jie prieis 
galą. , j

Visuomenė privalo 
tok.iuį juodrankius numaskuo- 
ti. U ' ' ‘ -1”;

padėti

Aną dieną pranciškonų Dar
bininke tūlas jų bičiulis para
šė ilgą raštą apie vyskupą 
Valančiauską-Valančių.

Koks, girdi, jis buvęs dide
lis kovotojas prieš rusus ir 
carizmą!

Bet tai'nėra nieko toliau 
nuo tiesos! Vyskupas Valan
čius buvo carizmo prietelius.

Pravartu prisiminti tai, ką 
jis 1866 metų gegužės 8 die
ną pasakė Kauno katedroje:

“Turim rusus, kaip savo 
brolius, mylėti, mokintis rusų 
kalbos, nes visiška ištikimybe 
Rusijos vyriausybei Įgysim 
monarcho malonę...”

Naujienose iš liepos 30 die
nos pirmajame puslapyj skai
tau tokią žinią:

“Lenkų spaudos šaltiniai 
skWjbia, kad faktinasis Lenki
jon/ diktatorius Rokosovskis 
buvusių iškilmių metu Varšu
voj pasirodė...”

Atsiverčiu to paties laikraš
čio ketvirtąjį ^puslapf ir skai
tau ;editofiale1 • ; .j!, ,

“...Varšuvos iškilmėse, į ku
rias atvyko iš Maskvos Molo
tovas ir maršalas Žukovas, TRokosovskis nepasirodė.’* 

★
; .Pasirodė — nepasirodė!...

Vienam redaktoriui pasi
rodė, kitam — nepasirodė!

Matyt, Čikagos vasariški 
karščiai ne vienodai Naujie
nų Y^daktorius veikia.

Nežino jų kairė, ką daro 
dešinė.!

Na, o niūjorkiškio Timeso 
korespondentas Paryžiuje Mr. 
Sulzbergeris liepos 31 d. 
praneša: ,

“Soviet chieftains Vyaches- 
Ją&M. Molotov, Georgi K. 
Zhįkov and Konstantin K. 

, RojJ»ssovsky appeared toge- 
theJin Warsaw to caution the 
Poles against Taoism...”

Taigi Naujienų pirmo pus-
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DERYBOS DEL PALIAUBIJ 
KORĖJOJ TEBESTOVI 
TOJ PAČIOJ VIETOJ

Iranas apšaudė Sovietų laivą, 
o Anglijos laivynas manevruoja 
artimuose tranui vandenyse

Tačiau laukiama nuolaidų 
vienos bei antros puses

IS

Tokio. — Rugp. 3. — Vis 
dar tęsėsi ginčai tarp ame
rikonų ir Šiaurinės Korėjos 
generolų dėl to, kur turėtų 
būti paskelbtas nekarinis 
ruožtas. Amerikonai pra
nešė, jog nepadaryta jokio 
progreso link susitarimo.

Šiauriniai korėjiečiai kar
tojo savo reikalavimą — su
daryti neginkluotą ruožtą 
paliai 38-ta paralelę,, kaip 
sieną tarp liaudininkų Šiau
rinės Korėjos ir tautininkų 
Pietinės Korėjos. Ameriko
nai laikėsi savo pasiūlymo- 
isteigti nekarinį ruožtą par 
liai dabartinę fronto liniją.

Amerikiniai koresponden
tai, tačiaus, įžiūri, kad gal 
bus padaryta nuolaidų iš 
vienos bei antros pusės; sa
ko, gal bus nustatytas ne
ginkluotas ruožtas šiek tiek 
į pietus nuo dabartinės ka
ro linijos ir i žiemius nuo 
38-tos paralelės. Tokiame 
atsitikime nekarinis ruož
tas būtų, tarp šiuolaikinio 
fronto ir tos paralelės.

Karo veiksmai
Ketvirtadienį amerikonai 

rytiniai - viduriniame fron
te pasivarė 3,000 jardų pir
myn. Penktadienį buvo vi
sai nutilę mūšiai ant žemės; 
tik Amerikos karo laivai ir 
lėktuvai bombardavo įvai
rius taikinius Šiaurinėje 
Korėjoje.
Šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad

Sugrąžinti tarnybon Phila. 
budeliai policininkai

Philadelphia. — Pereitą 
gegužės mėnesį buvo su
spenduota policijos superin
tendento pavaduotojas Geo. 
Richardson ir penki polici
niai detektyvai kaip žvėriš
ki budeliai! to j ai nekaltai 
areštuoto Rudolfo Sheele- 
rio. Dabar gi Civilinės Tar
nybos komisija išteisino ir 
sugražino tarnybon ’ tuos 
budelius, atmokant ir algas 
už suspendavimo laiką.

Suimtą Sheelerį jie mušė, 
spardė ir visaip kankino ka
lėjime, iki privertė “prisi
pažinti,” kad jis nušovęs 
Philadelphijos policininką 
Morrową._. Tad Sheeleris ir 
buvo nuteistas 12 metų ka
lėti.

Bet apeliacijos teismas, 
jau baigiant Sheeleriui 
bausmę, surado, kad Shee
leris dirbo vienoje valgy
kloje New Yorke per visą 
tą naktį, kada buvo nužu
dytas Morrow.

tuo menše- 
redaktorius

lapio rašytojui ir Mr. Sulzber- 
geriui Rokossovskis Varšavo- 
je pasirodė, o Pijui Grigaičiui 
jis nepasirodė. Ir 
vikų laikraščio 
džiaugiasi;

P. Grigaitis ne 
džiaugė per anksti! 

kartą apsi-

jie išvien su kinais savano
riais visur atmušinėjo ame
rikonų atakas, padarydami 
jiem stambių nuostolių.

Liaudininkų radijas kar
tu skundėsi, kad amerik
iniai lėktuvai “vėl žiauriai 
bombardavo ramius Korė
jos miestus ir kaimus, už
mušdami bei sužeisdami 
daug civilinių gyventojų.”

Naujas sen. McCarrano 
patarnavimas trasiam

Washington. — Senatas 
42 balsais prieš 34 užgyrė 
demokrato senatoriaus pa
siūlytą bilių, kuris įgalina 
kompanijas imti skirtingas 
kainas už savo prekes iš 
įvairių kostumerių.

Jeigu šis pasiūlymas taps 
įstatymu, tai trustai juo len
gviau fealės smaugti mažes
nius biznius — pardavinėti 
savo prekes numuštomis 
kainomis, iki smulkesnieji 
bizniai bus parblokšti vie
noj bei kitoj vietoj.

Pernai Kongreso priimtas 
McCarrano bilius reikalau
ja suregistruoti komunistus 
ir organizacijas, kurios bet 
kokiais klausimais bendra
darbiauja su komunistais.

Amerika sulaiko skirtus
Sovietam vokiečių laivus

Washington. — Laivinė 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Sovietų Sąjungos ko
misija 1947 metais buvo nu
tarus lygiomis pasidalinti 
prekinius Vokietijos laivus 
kaip karinių atpildų dalį.

Pagal ta nutarimą, Sovie
tams priklausė dar 13 ne
dideliu Vokietijos laivu. Bet 
Amerikos valstybės depart- 
mentas dabar uždraudė 
tuos laivus duoti Sovie
tams; sako, jie ir taip “jau 
per daug gavo iš Vokieti
jos.”

Italy premjeras reikalauja 
uždrausti streikus

dė
dė

Roma. — Krikščioniu 
mokratu vadas Alcide 
Gasperi, tapęs premjeru 
septintą kartą paeiliui, da
bar kreipėsi į Italijos sei
mą, kad uždraustų streikus 
ir suvaržytų komunistinę 
veiklą .

3 Clevelando policininkai 
suspenduoti kaip plėšikai
Cleveland, Ohio. — Poli

cijos direktorius Alvin Sut
ton suspendavo tris polici
ninkus kaip vagis.

Viena moteris ir du vy
rai liudijo matę, kaip poli
cininkai apiplėšė radijo 
krautuvę nakties laiku.

Teheran. — Irano krantu 
sargai apšaudė kulkosvai
džiu ugnim nedideli karinį 
Sovietų laivą Kaspijos Jū
roje, netoli Astaros.

Irano karininkai sako, 
sovietinis laivas tamsoje 
įplaukė į pakrantinį, ira- 
nišką jūros ruožtą ir atida
rė smarkius savo švyturius i kas. 
į Irano sienos sargų ’stotį.

Sovietų laivas, 700 
nešaudė ir nuplaukė 
tolyn į jūrą.

Astara yra Irano 
tas paliai rubežių su sovie
tiniu Azerbaidžanu.

Kuomet iraniečiai apšau
dė Sovietų laivą, tuo tarpu 

. Anglijos karo laivas Eury- 
' alus darė pratimus Persijos 
(Irano) Įlankoje, už keleto 
mylių nuo Abadano, Irano 
uostamiesčio; Šat - al - Arab

tonu

mies-

Maištininkai jūreiviai 
buvo nuplukdę Lenkijos 

laivą j Švediją
Stockholm. Švedija. — 12 

jūreivių mažame karinia
me Lenkijos laive (minu 
graibstytuve), grūmodami 
revolveriais, suvarė oficie- 
rius į apatines laivo patal
pas ir nuplukdė laiva į Šve
dijos pakrante. Tuomet 
švedai sulaikė laivą ir pa- 
liuosavo jo oficierius.

12 maištininku isiprašė 
Švedijon į prieglaudą kaip 
politiniai pabėgėliai. Pas
kui laivas su 21 jūreiviu ir 
oficierais išplaukė atgal 
Lenkijon.

Švedijos valdžią' įspėjo 
pabėgėlius, kad jeigu Len
kija reikalaus, tai Švedija 
gal turės juos išduoti, pagal 
tarptautini įstatymą prieš 
jūrų maištininkus.

Įvairias Žinios
London.—Anglų valdžios 

paskirta komisija išlėkė į 
Iraną, kur panaujins dery
bas dęl leidimo anglam ir 
toliau išnaudot Irano alie
jaus versmes. „

Irano valdžia sutiko tar
tis su Anglijos pasiunti
niais.

Prezidento Trumano pa
siuntinys Harrimanas Ira
ne darbuojasi anglų nau
dai.

Jakarta, Indonezija.—At
vyko H. Schacht, buvęs Hit
lerio finansų specialistas. 
Jis pakviestas Indonezijos 
valdžios, kad padėtu su
tvarkyti piniginius - ūkinius 
jos reikalus.

Stockholm, Švedija.— At
skrido Švedijon kaip pabė
gėliai kąturi lenkai — trys 
vyrai ir viena moteris. Jie 
naudojo, sakoma, “namie 
darytą” lėktuvą. Lėktuve 
įšauta daug skylių. Turbūt, 
kariniai Lenkijos lėktuvai 
mėgino jį sulaikyti. 

upės žiotyse gi priešais A- 
badana stovėjo dar keturi 
kariniai Anglijos laivai-nąi- 
kintuvai.

Abadane yra didžiausias 
pasaulyje aliejaus - žitfalo 
fabrikas, kuris priklausė 
anglam,, iki Iranas perėmė 
žibalo pramonę į savo ran-

Irano valdininkai protes
tuodami reikalavo, kad An
glija sustabdytų savo laivy
no manevrus artim u o s e 
Ivanui vandenyse.

Tautinio Fronto atstovas 
Irano seime, Abol H. Hae- 
rizadeh įspėjo, kad tie an
glų manevrai gali sukiršin
ti Sovietų Sąjungą, ir už- 
reiškė:

“Rusija kur kas galinges
nė už Angliją ir turi ilgą 
rubežių su Iranu.”

Adiesonas pats sau 
prieštarauja kai dėl 

paliaubų ruožto
Washington. — Valstybės 

sekretorius Dean Acheson 
oats sau prieštarauja kas 
liečia paliaubų -ruožtą Ko
rė ioje.

Birželio 26 d. Achesonas 
sakė;

“Jeigu karas Korėjoje 
baigtųsi paliai 38-tą para
lele, tai jis būtų sėkmingai 
užbaigtas.” .

O rugpiūčio 1 d. Actteso- 
nas jau visai skirtingai kal
bėjo:

“Negalime priimti 38-tos 
paralelės kaip nekarinio 
ruožto (ta;rp šiaurinės 
Pietinės'Korėjos), nes 
galima būtų kariniai 
ruožtą apginti.”

ir 
ne-

ORAS. — Giedra ir 
karšta.

ne-

Saigon, Indo-Kina.-Fran- 
cūzų valdininkai surado, 
kad ne. komunistas, bet 
Vietnamo tautininkas nu
žudė francūzų generolą 
Charles Chansona ir vietinį 
gubernatorių Thai L. Thau- 
hą. Tas tautininkas su bom
ba tyčia krito ties genero
lo ir gubernatoriaus kojo
mis, taip kad bomba 
draskė ir jį patį.

su-

atNew York. — Tapo 
šauktas CIO Gumos Darbi
ninkų Unijos streiko skel
bimas prieš Goodrich kom
paniją. ‘ Aplamai susitarta' 
dėl algų ir sąlygų pagerini
mo darbininkams.

Albany, N. Y. — Liepos 
mėnesį šiemet New Yorko 
valstijoj 157 asmenys susir
go kūdikiniu paralyžium, 
tai yra 3l9 mažiau, negu 
1950 m. per tą patį mėnesį.

Korėja.—Penktadienį tik
tai kur-nekur amerikiniai

VALDŽIA ATŠAUKĖ 39 
SVETURGIMIŲ BELAS 
KAIP KOMUNISTŲ
Jau suvarė 13 i deportacinj 
Ellis Islando kalėjimą

New York. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras Howard McGrath pa
naikino belas 39-nių svetur- 
gimių ir įsakė areštuotjuos 
deportavimui kaip komunis
tus, neturinčius amerikinės 
pilietybės. Tai belos, kurias 
buvo užstatęs Civilinių Tei
sių Kongresas, — 110 tūks
tančių dolerių iš viso.

Valdžios agentai tuojau

Užginama iraniečiams 
demonstruoti

Teheran. — Irano valdžia 
uždraudė bet kokias de
monstracijas Seimo aikštė
je, sostinėje Teherane.

Toje aikštėje iraniečiai 
paskutinėmis dienomis de
monstravo prieš prezidento 
Trumancp pasiuntinį Averel- 
lį Harrimaną.

Harrimanas perkalbinėja 
Irano valdžią, kad sugrą
žintų anglam žibalo-aliejaus 
pramonę tame krašte.

Francijos seimas atmetė 
Petsche kaip premjerą
Paryžius.— Francijos sei

mas tiktai 281 balsu prieš 
101 parėmė Maurice Pers- 
che kaip socialisto prezi
dento Auriolo skiriamą 
premjerą. O premjero už- 
gyrimui reikia bent 314 sei
mo balsų.

Prezidentas dabar pakvie
tė seniau buvusį premjerą 
Rene Plevena sudaryt nau
ją ministrų kabinetą. Ple
ven/yra dešiniųjų socialis
tų ir demokratų politikie
rius.

Jau nuo liepos 10 d. ban
doma ir vis nesugebama su- 
organizut naują Francijos 
ministrų kabinetą.

Perkūnas užmušė 
penkias mergaites

Idaho, Falls, Idaho. — 
Kuomet 37 mergaitės pikni- 
kavo miške no didele pušim, 
netikėtai žaibas trenkė me- 
dih; penkias mergaites už
mušė ir devynias sužeidė.

žvalgai susidūrė su šiauri
niais korėjiečiais.

Berlin. — Rytinio Berly
no teismas nuteisė laivo sa
vininką Erichą Weise 15 
metų kalėti už tai, kad jo 
paties vairuojamas laivas 
sudegė Spree upėje, pražu- 
dant 30 žmonių, daugiau
sia mokyklinių vaikų. Teis
mas surado, kad nelaimė 
įvyko per Navininko apsilei
dimą.

London. — Anglijos val
džia jau atšaukė užginantį 
streikuot karinį įstatymą. 

sumedžiojo 13 tų žmonių,-r- 
11 vyrų ir 2 moteris,—ir 
sumetė juos į Ellis Islando 
kalėjimą. Dabar gaudo 26 
kitus New Yorke, Philadel- 
phijoj, Bostone ir Detroite.

Valdžia pareiškė, suimtie
ji deportavimui galėtų bū
ti laikinai paleisti tiktai už 
naujus ypatingus užstatus. 
Užstatas turėtų būti duotas 
tik vieno žmogaus vardu, 
kuris, tačiau, privalo pri
statyti vardus ir adresus 
visų asmenų, prisidėjusių 
prie užstato sudarymo.

Dabar suvaryta į depor- 
tacini Ellis Islando kalėji
mą šie:

Alexander B i 11 e 1 m a n, 
Betty Gannett, Rose Nel
son, Anthony Cat to n ar, - 
Emanuel Tarrazona, Fer- 
dinant Smith, Samuel Mil- 
grim, Andrew Dmitryshyn, 
Paul Yudich. Charles Doyle, 
Michael Nukk. Harrv Yar- 
ris ir Julian Karosoki.

Iš naujo areštuoti
Alex. Bittelman ir Betty 

Gannett yra du iš septy
niolikos komunistų, kurie 
neseniai buvo suimti ir ap
kaltinti pagal Smitho įsta
tymą, kad jie suokalbiavę 
nuverst Amerikos valdžią. 
Kuomet valdžia atšaukė už
statytas už juos Civilinių 
Teisių Kongreso belas, jie 
buvo laikomi kalėjime, iki 
jų draugai sukėlė naujas 
belas po $20,000 už vieną

Argentinos geležinkeliečiai 
streikuoja, nepaiso Perono

Buenos Aires. — Argen
tinos diktatorius Juan Pe- 
ron grūmojo ginklais suar
dyti traukinių mašinistu ir 
ugniakūriu streiką. Bet 
streikieriai kietai laikosi.

Streikas suparaly ž i a v o 
geležinkelių veikimą.

---------------------------------- 1

Nehru Sutinkąs Duoti 
Amerikai Atominę Medžiagą

Bombay, Indija. — Pats 
Indijos premjeras Nehru 
slaptai sutiko perleidinėti 
Amerikai atom-bombų me
džiagas, — kaip rašo čio- 
naitinis savaitraštis Cross
roads.—Tik viešai “dėl svie
to akių” Nehru pasakojo, 
būk jis neduos Amerikai 
atominių Indijos medžiagų 
mainais už grūdus iš Ame
rikos.

ANGLIJOS PATARIMAS
ARABIŠKOM ŠALIM

London. —.Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Morrisohas, kalbėdamas sa
vo seime, įspėjo arabiškus 
kraštus, kad jie turi pripar 
žint Izraelį pastovia valsty
be. ' W •

* l
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“NEWS”
Gavome pirmąjį numerį 

Maskvoje pradėjusio išei
dinėti anglų kalboje žurna
lo “News.”

Tai didelio formato, 32 
puslapių, gražiame popie
riuje leidinys, kuris eis 
vieną kartą per dvi savai
tes.

Pirmasis numeris išėjo

>Sako
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Šešupės krantuose H'mtoajaus

RAGINA DAUGIAU DEBATUOTI .
MASKVOJE IšEIDINĖJĄS du syk mėnesinis anglų 

kalboje žurnalas News (Žinios) ragina plutokratijos or
ganą, Niujorko Times, apsikeisti mintimis dėl bėgamųjų 
reikalų.

Žurnalas News viešai kreipėsi į niūjorkiškį dienraštį 
.po to, kai pastarasis kadaise pasisakė už tai, kad Tarybų 
vyriausybė leistų “laisvai (su “laisvuoju pasauliu”) apsi
keisti asmenimis ir mintimis.”

News redakcija dabar sako: rašykite jūs mums, o mes 
rašysime jums. Rašykite jūs mums apie tai, kaip pa
gerinti santykius tarp Tarybų Sąjungos ir Amerikos, o 
mes rašysime jums, kaip pagerinti santykius tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos; žurnalo skiltys jums bus at
daros.

Be to, News redakcija ragina Amerikos ir Anglijos 
rašytojus, mokslininkus ir kitokius intelektualus pasi
sakyti savo nuomonę.

Mums rodosi, sumanymas sveikintinas.
Amerikiečiai rašytojai, švietėjai ir visuomenininkai, 

kuriems rūpi santykių tarp šių dviejų kraštų pagerini
mas, kuriems rūpi taika, turėtų šią progą išnaudoti.

Tai eitų plotan visam taikos išlaikymo reikalui.

BĖDA SU ADVOKATAIS j
ŠIUO ISTERIJOS METU, kai darbininkų veikėjas dėl 

savo idėjų pakliūva į valdančiosios klasės nemalonę, kai 
jis būva suareštuotas, labai sunku jam gintis.

Be kitko, jam sunku gauti advokatus, kurie galėtų jį 
reikiamai teisme ginti.

Kaip žinia, vyriausybės organai jau.ne kartą įspėjo 
advokatus, kad jie nedrįstų ginti komunistus, nes, ku
ris gins, tas pats gali į nemalonę pakliūti.

Komercinė spauda, pūsdąma į karinę dūdą, nepalan
kiai rašo apie tuos advokatus, kurie gina teisiamuosius 
taikos gynėjus.

Dėl to daugelis advokatų, norinčių teisiamuosius as
menis ginti, bijosi. Jie numato, kad už tai jie gali būti 
įrašyti į juodąjį sąrašą arba, jei jie drąsiai savo klijen- 
tuš-gins, gali patys pakliūti teisėjo nemalonėn ir—kalė
jimam

Štai įdomus pavyzdys.
Neseniai Niujorke, kaip žinia, buvo suareštuota ke

liolika darbininkų judėjimo veikėjų. Reikėjo gauti ad
vokatai, kurie rūpintųsi išleidimu jų iš kalėjimų po belą. 
Apsiėmė pora advokatų, bet tik laikinai, tik kol suim
tieji bus išleisti po bėlomis.

Pagaliau, šiuodu advokatai net ir nėra pasirengę rei
kiamai apginti suareštuotuosius teisme, 'kai bus spren
džiamos jų bylos.

Politinėse bylose ne bet kuris advokatas gali atsistoti 
teisme ir žmogų ginti. Politinės bylos—skirtingas da
lykas nuo kriminalinių bei civilinių bylų.

Na, ir štai, suareštuotieji darbininkų vadai neturi ad
vokatų, kurie galėtų juos ginti, kurie jau dabar ruoštų 
bylą, o be gero bylos paruošimo, be visapusiško įstatymų 
ir konstitucijos pažinimo, kai ateis teismas, nieko nebus: 
teisiamieji neturės jokios progos būti išteisintais.
• Tuo būdu federalinis teisėjas Sylvester Ryan pasky
rė keletą advokatų, įsakydamas jiems ginti suimtuosius 
darbininkų vadovus, jei pastarieji patys negalės pasi
samdyti savo advokatų. Paskirtieji advokatai nenori 
apsiimti darbininkų vadovų ginti. Matyt, jie nenori ap
siimti dėl to, kad (a) nėra tam užtenkamai prisirengę ir 
(b) bijosi teisėjo teroro.

Šiomis dienomis paskirtieji advokatai bandė atsisakyti 
.. nuo tų pareigų, kurias teisėjas Ryan jiems uždėjo, bet 

teikėjas jų atsisakymo nepriėmė. Jis pareiškė, jog tuo 
klausimu, bus su advokatais tartasi dar sekamą tre- 

J čiadienį.
Kuo visa tai baigsis, sunku pasakyti. Viena yra aiš

ku: paskirtieji darbininkų judėjimo veikėjams ginti 
advokatai atsidūrė tokion padėtin: eisi per dvarą—gausi 

' mušti, neisi—gausi mušti!

“News” leidžia profsą
jungų organas “Trud.” Vy
riausiojo redaktoriaus par
eigas eina M. Morozovas, 
žymusis šekspyrininkas, ge
rai pažįstąs anglų kalbą, 
literatūrą ir Anglijos (vei
kiausiai ir Amerikos) isto
riją.

Įvedamajame straipsnyje 
redaktoriai šitaip prataria:

“Pradėdami leisti šį du kart 
mėnesinį žurnalą anglų kalbo
je, meę statome savo.nuošir
džiu troškimu, su lyg geriau
siomis mūsų galimybėmis, 
ugdyti (to promote) glaudes 
nį susipratimą tarpe žmonių, 
gyvenančių Tarybų Sąjungo
je ir Anglo-saksų pasaulyj...”

Kitas redakcijos straips
nis, “Raktas į tarptautinį 
saugumą” dėsto, kodėl yra 
labai svarbu tarp Tarybų 
Sąjungos ir liaudiškųjų res
publikų, iš vienos pusės, ir 
anglo-saksų pasaulio iš ki
tos surasti priemones susi
tarimui ir taikai palaikyti.

Ta pačia tema telpa dar 
ir šie straipsniai: istoriko 
E.- Tarje — “Praeitis ir 
dabartis,” buvusio ambasa
doriaus Jungtinėse Valsti
jose Aleksandro Trojanovs- 
kio — “Kodėl aš tikiu So
vietų - Amerikiečių draugiš
kumu,” komp o z i t o r i a u s 
Dmitrio šostakovičiaus — 
“Amerikos Balsai,” na, ir 
kiti straipsniai bei žinios iš 
atskiriu šalių.

Žurnalas daro gražaus 
įspūdžio ir jo pasirodymas 
sukėlė nemažą sensaciją pa
saulio spaudoje.

“News” adresas, 18 Gor
ky Street, Moscow, USSR.

Kaina nepažymėta.

| ANGLAI TURĮ BOMBĄ
ANĄ DIENĄ buvo paskelbta, jog Anglija turi ar 

. greit turėsianti atomo bombą.
Neužilgo, esą, anglai bombą išbandysią gal Australi

joj, gal kur Atlante ar Pacifike.
Jeigu tai tiesa (abejoti mažai tenka), tai reikš, jog 

“didžiausias pasaulyj sekretas” jau visiškai nebebus se- 
kretas.

Kaip žinia, prezidentas Trumanas jau seniai pasakė, 
jog Tarybų Sąjunga turi atomo bombą.

Amerika turi atomo bombą,—visiems tai žinoma.
Ąnglija turi dr tuoj turės savo atomo bombą.
Ar nelaikąs 'dabar būtų išnaujo pasvarstyti tai, kad 

atomo bomba būtų nuįstatyminta, kad ji jokiu atveju 
niekur nebūtų naudojama?

KAIP JIE KRAIPO 
ISTORINIUS FAKTUS!

Marijonų Drauge tūlas 
P. Gudas rašo:

Senovės demokratiškoj 
Graikijoj Sokratas, garsus fi
losofas ir augštos doros žmo
gus, . buvo teistas, rastas kaltu 
ir vęrtu mirties už griovimą 
tikėjimo į dievus ir jaunimo 
tvirkinimą. Turėjo išgerti nuo
dų taurę. “Jury,” kuri tokį 
nuosprendį Sokratui išdavė, 
susidėjo iš 601 piliečio. Iš jų 
220 balsavo, kad Sokratas ne
kaltas, 281 balsavo, kad kal
tas. ,

Maršalą Petainą ir jo bend
radarbius teisė ir nuteisė piir- 
čiai arba kalėjimui ne dikta
toriška, o demokratiška vy
riausybė. Pats maršalas buvo 
nuteistas mirčiai, bet gep. de 
Gaulle, tuo laiku buvęs Pran
cūzijos galva, mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos. .

Amžina geda Graikijai už 
Sokrato nužudymą, amžina 
gėda Prancūzijai, kuri tik
ruosius, savanoriškus išdavi
kus komunistus laiko pilna
teisiais piliečiais, o maršalą 
ir jo bendradarbius, viską da
riusius kad palengvinus ir gi
nui savo tautos būklę nacių 
okupacijos metu, paskaitė iš
davikais ir baudė mirties 
bausme ir kalėjimu.

Ponas Gudas, * pasiremda- 
mais šiais “svarbiais istori-. 
niais faktais,” smerkia de
mokratiją. Jei būtų fašis
tų diktatūra, tai jam būtų 
gėra!

Pažvelkime truputėlį pla
čiau į Gudo fašistinius sam-

protavimus.
Rašydamas apie Graikijos 

demokratiją, jis “pamirš
ta,” jog ten buvo demokra
tija, pagrįsta vergija; tik 
mažyte žmonių dalis Grai
kijoje buvo laisvi ir turė
jo teise demokratiškai bal
suoti, o milžiniška gyvento
jų dalis buvo vergai, betei
siai !

Aišku, Sokrato žudytojus 
kiekvienas padorus žmogus 
smerkia; Sokratą žudė už 
tai, kad jis buvo laisvama
nis, eretikas, “griovė tikėji
mą į dievus.”

Gudas tai smerkia, o jis 
smerkia dėl to, kad tuomet 
graikai garbino nekrikščio
niškus dievus (jų nebuvo); 
jie garbino ne Jachovą, o 
Zeusą.

Kaip minėjome, Sokrato 
žudymas buvo smerktinas. 
Gerai, kad Gudas irgi su 
tuo sutinka. Bet, jeigu jis 
smerkia Sokrato žudymą, 
jeigu ‘jis smerkia senovės 
Graikijos inkvizitorius, tai 
jis privalo smerkti ir tuos, 
kurie sudegino ant laužo 
Giordano Bruno, kurie nu
kankino Galilėjų, kurie nu
žudė Hussą, kurių (Romos 
katalikų) inkvizitoriai Iš
žudė šimtus tūkstančių ere
tikų tik dėl to, kad jie ne
sutiko su tuo ar kitu dva
siškuos skelbto “mokslo” 
dėsniu!

Atsiminkime, viduramžių 
inkvizicija buvo vykdyta ne 
demokratijoje, o didžiulėje 
feodalizmo priesp a u d o j e, 
vienvaldystėje!

O kaipgi su Betainu?
Ar ne kiekvienam pado

riam žmogui aišku, kad jis 
buvo francūzų tautos išda
vikas, šlykštus, bjaurus iš
davikas? Jis bendradarbia
vo su hitlerininkais tautų 
naikintojais; hitlerininkai 
su Petaino talka išžudė 
tūkstančius patrijotų, kovo
jusių už savo tautos laisvę.

Tarp išžudytų francūzų 
patrijotų buvo daugybė ko
munistų; ryžtingai kovoju
sių už Francūzijos laisvę, 
už visos žmonijos laisvę.

Ir štai, klerikalų bendra
darbis nori, kad išdavikas 
Petain būtų buvęs laisvas,- 
kad būtų žudomi francūzai 
komunistai, kovoję už savo 
tautos laisvę!

Argi šis Gudo sapalioji
mas neparodo, 'kokios de
mokratijos nori lietuviškie
ji klerikalai ?

Argi tai neparodo, jog 
klerikalai, plepėdami apie 
demokratiją, turi galvoje 
fašizmą? Hitleris, Musso- 
linis, Franko — jiems di
džiausi demokratai, nors 
viešai apie tai nedrįsta kol 
kas skelbti.

Štai kodėl klerikališkieji 
“demokratai” taip yra įsi
kibę už Franko skvernų. 
Jiems demokratas ir čiang 
Kai-šekas; jiems demokra
tas kiekvienas, kuris žiau
riai slopina darbininkų ju-

nepaliaujamai įkilti. > Visai 
neseniai, šių metų balan
džio mėnesį, Magdė Vosy-

Rašo M. Bieliauskas
VILNIUS. — Magdė Vo- ... ............ ...

sylienė ką tik užbaigė ry- [ f;~“g p‘ada7g’pranešimą Lie-
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dėjimą!
Lietuviai katalikai 

privalėtų įsitėmyti I
tai

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
TRUMPAI 

.i , 
★ Kolūkiečių priešgaisrinės 

apsaugos komanda įsisteigė 
“Krinčino” kolūkyje (Pasva
lio rajonas). Jai vadovauja K. 
Sivickas. V. Armonas

★ Ekskursiją j Latvijos TSR 
sostinę padarė Kražių viduri
nės mokyklos mičiurhiinkai. 
Jie- susipažino su Rygos istori
nėmis, .vietomis, aplankė zo
ologijos sodą. Ekskursijai va- 
dovavo gamtos mokytoja M. 
Traknytė. E. Žiauberis

tini karvių melžimą.
Patenkinta tuo, kad jai 

pavyksta kasdien padidinti 
išmilžį, Magde išėjo į Šeš
upės krantą, pasigrožėti 
kolūkio laukų erdvėmis.

Pilna krūtine kvėpavo ji 
giedro ryto tyrų orą. Leng
vas vėjelis žaidė josios iš 
po skarelės išslydusiais 
plaukais. Sieloje buvo švie
su ir džiugu. Ji žiūrėjo j 
beribius kolūkio laukus, su
artus galingais traktoriais, 
i tolyn einančius naujosios 
kolūkinės elektrinės laidus.

Magdė į viską žvelgė šei
mininkės akimis. O gi ji ir 
buvo tikra, šeimininkė; vi
si tie išsidriekę aplinkui 
turtai dabar priklauso jai 
ir to kaimo žmonėms. Kau
no srities “Šešupės” kolū
kyje, kur ji gyvena ir dir
ba, — 1,200 hektarų der
lingų laukų, pievų ir gany
klų. Moksliškai, mašinų pa
galba įdirbami laukai. Kas
met kolūkis surenka gau
sius grūdinių ir technikinių 
kultūrų derlius. 11950 me
tais, pavyzdžiui, “Šešupėje” 
gauta iki 500 centnerių cu
krinių rankelių, po 19 cent
nerių grūdų iš hektaro. Da
bar kolūkiečiai kovoja už 
tai, kad 1951 metų derlius 
būtų dar geresnis.

Bet vis dėlto svarbiausioji 
“Šešupės” visu o m e n i n i o 
ūkio šaka yra gyvulininkys
te. Kolūkio fermose yra 
200 stambiųjų raguočių, 
tiek pat kiaulių, pusantro 
šimto avių, tūkstančiai žą
sų, ančių, vištų, kalakutų.

Visos karvės yra lietuviš
kos juodmargės veislės, ku
ri pasižymi dideliu išmilžiu. 
1950 ųietais kolūkis iš. kiek
vienos karvės gavo viduti
niškai po 3,500 kilogramų 
pieno. Magdė Vosylienė pa
siekė dar geresnius rezulta
tus. Iš 10 jai pritvirtintų 
karvių ji pTimelžė 
niškai po 4,128 kilogramus 
pieno iš kiekvienos karvės.

Savo laimėjimą Magdė 
Vosylienė išsikovojo atkak
liu darbu, noru tirti, dide
le kūrybine iniciatyva—sa^ 
vybėmis, kurias joje išugdė 
kolūkinė tvarka. Magdė Vo-. 
sylienė gimė ir užaugo kai
me. Ji ir seniau, dirbda
ma savo nedideliame indi
vidualiniame ūkyje, žinojo, 
kaip melžti karvę. Bet, įsto
jusi į kolūkį, Vosylienė iš 
karto pajuto, kad po seno
vei dirbti negalima, jei no
ri pasiekti aukštesnius iš- 
milžius iš visų 10 kolūkinių 
karvių, kuriomis jai buvo 
pavesta rūpintis. Senas pa
tyrimas pasirodė nebepa
kankamas. Ji karštai ėmė
si studijuoti šių o 1 a i k i n.ę 
zOotechniką, daug skaitė, 
perėmė priešakinių respu
blikos gyvulių augintojų pa
tyrimą. Vosylienė baigė 
gyvulių augintojų kursus 
rajono centre — Marijam
polėje, klausėsi paskaitų 
zootechnikume, esančiame 
3 kilometrai nuo “Šešupės” 
kolūkio. Ji aktyviai susi
rašinėja su Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija ją domi
nančiais gyvulini n k y s t ė s 
klausimais.

Savo darbe ko 1 ū k i n ė j e 
fermoje Magdė Vosylienė 
pritaikė pačius priešakinius 
gyvulių priežiūros metodus. 
Ji įvedė .keturių kartų mel
žimą, racionaliausius gyvu
lių šėrimo ir laikymo bū
dus. Jos pavyzdžiu pasekė 
“Šešupės” kolūkio melžėjos 
Elzė Tekorienė, • Ona An- 
drašiūtė, o po jų —- .visos 
kitos. Dėl to kolūkio kai
menės produktyvumas ėmė

tuvos žemės ūkio moksliniu 
tyrimo institute • apie savo 
darbo pieno -prekinėje fer
moje patyrimą.

“Šešupės” kolūkis parda
vinėja valstybei-Ir? Mari
jampolės miesto rinkoje 
tūkstančius centnerių pie
no, kas žymiai didina jo pi
niginius fondus.

Kolūkio visuomeninio tur
to didėjimas — pačių kolū
kiečių nepaliaujamai au
gančios gerovės pagrindas. 
Laimingą, aprūpintą gyve
nimą davė Vosylienei kolū
kinė santvarka. Į jos na
mus atėjo gausumas. Už 
darbą kolūkyje Magdė Vo-

“PONAS AMERlKONĄS” 
ANTRĄ KARTĄ 
URUGVAJUJE

MONTEVIDEO.—Su ma: 
'lonumu tenka pažymėti', 
kad Uruguayans Lietuvių 
Centro artistaimėgėjai vi- ' 
sai rimtai ir reikiamai pra
dėjo šios žiemos 'sezoną, 
birželio 16 d. suvaidindami 
stambų Rojaus Mizaros 
dramatinį veikalą “Ponas 
Amerikonas.”

Turint omenyje, kad jį 
vaidino eilihiai darbo žmo
nės, kad pats ^veikalas rei
kalingas ii'ūpestingo pasi
ruošimo, reikia pripažinti, 
jog režisieriaus ir pačių ar
tistų jis bųyo tinkamai su
prastas j,r. tinkamai perduo
tas žiūrovams.

viduti-

sylienė 1950 metais gavo 4,-| Nekuriė artistai, kaip V. 
300 kilogramų kviečių ir 
rugių, 135 kilogramus cu
kraus, 2,000 kilogramų pie
no, daug daržovių, pašaro 
josios nuosaviems gyvu
liams ir 4,500 rublių pini
gais. Vosylienės namuose 
elektra,* radijas, nedidelė 
asmeninė biblioteka. Šitaip 
gyvena visi paprasto lietu
viškojo “Šešupės” kolūkio 
kolūkiečiai ir kolūkietės.

Ne mažesnių laimėjimų 
pasiekė ir kitose gyvulinin
kystės šakose.
' Visuomeninė kiaulių fer
ma kas mėnesį išpeni di
delį skaičių bekoninių ir la
šininių kiaulių, 
metų pavasario 
kiaulių skaičius 5 kartus 
padidėjo. Tame 
kiaulininkės Marytės Lei- 
monienės ir fermos vedėjos 
Kostės Gucevičiūtės nuo
pelnas.

Iš lietuviškos juodgalvių 
avių veislės gaunama daug 
mėsos ir vilnos. “Šešupės” 
kolūkyje prikerpama po 3- 
4 kilogramus pirmos rūšies 
vilnos iš kiekvienos avies.

Paukščių ferma, kuriai 
vadovauja kolūkietė Emili
ja Mežlaifskienė, taip pat 
duoda kolūkiui nemažai pa
jamų. ' t

Intensyvi visu d m e n i n ė 
gyvulininkystė neįmanoma 
be aukštos technikos pri
taikymo. “Šešupės” kolū
kiečiai plačiai mechanizavo 
fermose visus daug darbo 
r e i k a 1 aujančius procesus. 
Įvairios mašinos ir mecha
nizmai, pagaminti tarybinė
se gamyklose, varomi nuo
savos 1951 metais pastaty
tosios elektrinės srove.
^Visuomeninė gyvulinin

kystė — “Šešupės” kolūkie
čių pasididžiavimas. U ž 
šios ūkio šakos laimėjimus 
Tarybinė vyriausybė premi
javo “Šešupės” kolūkį.

Per šių 
mėnesius

nemažas

Rita Hayworth atrodo 
linksma, kuomet sugrįž- 
dama į Hollywood^ atra
do savo darbavietės duris 
su čia matomuoju užra
šu..' • ■■■■■'• i •
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Leviška, K. Kaušienė, B. 
Pabiržyte, A’ Valionienė, O'. 
Rasikienė; D/ Grebenkovie- 
nė ir kt., pilnus savo rolių 
tipus taip laisvai ir natūra
liai vaidino, hįąd su jais jau 
drąsiai galime rodytis di3fe- 
Įėję scenoje ir su dar dides
niais Zi veikaląis. Mes jau 
nebesame scenos . vargšai, 
nemokantieji suprąsti auto
riaus ir publikos. • Mes tu
rime rimtų ir tirikamų sce
nos jėgų, ,tik ^truputį dau
giau darbo, daugiau režisū
ros, rolių išmokimo ir su-Z i-
pratimo, o tuomet ir labai 
psichologinius veikalus ga
lėsime meniškai suvaidinti. 
Ir tikėsime, kad ši graži 
pradžia nesustos vietoje, 
bet tobulės ir
duos pasigerėti scenos ver
tybėmis. 1 *

Pažymėtina, 
A m e r i k o no”

dar kartą

kad “Pono 
„vaidinimas, 

kaip retai, .sutraukė taip 
gausią. lietuvių, visuomenę 
ir daug svečių ‘įš proved- ‘ 
jos, o tas rodo, jog mūsų 
senimui tas įdomū, jis to 
pageidauja* ir4 ilgai paskui 
komentuoja. Nežiūrint taip 
gausios publikos,’tvarka bu
vo pavyzdingai kultūringa. 
Nei girtų, nei nemokančių . 
padoriai elgtis visuomenės 
s u b u v i m e, o buvo viena 
linksma ir lietuviškai drau
giška šeima. Tai garbė ir 
patiems svečiams • ir Cen
tro darbuotojams, kurie jau 
seniai moka rimtį laikyti.

Negaliu nesuminėti ir to 
taip gražaus reiškinio, -kad 
Centro vadovybės asmenys 
daugelį svečių apdovanojo 
spauda iš Lietuvos, Ameri
kos bei kitur ir draugiškai 
juos informavo su laikraš
čiais, organizacija ar Lietu- >, 
va susijusiais ’ reikalais.

Tik tokie vakarai teikia 
kultūrinę naudą, j ų n g i a ■ t 
mus tampresnėn vienybėn 
ir duoda taip visiems r^į-L? 
kalingo pažangiojo sąųm- r 
ningumo. Svetyj; '

sąiw- r 
Svety?>

MĄLONĮ,žINIĄ
MONTEVIDEO. ■

Cerrųs . skyriaus pirminiu*; i 
kas drg, J. • Čępjikas, prane-» i 
ša, kad.visi dokumęntai rei- u 
kalingi pertvarkymui nu- ;.J 
pirktų namų Cerroje jau 
yra baigiami ruošti ir dar •; • 
šį mėnesį bus gauti, o atei
nančio mėnesio pirmomis ' 
dienomis prasidės remonto 
darbai. Be abejonės, kad 
greitesnis ir sėkmingesnis 
savo kultūros židinio 
sutvarkymas daug priklau
sys nuo mūsų kolonijos, ku- 
ri būs prašoma visokeriopai 
ateiti į talką. Apie tai greit 
bus pranešta spaudoje ir v 
per radiją. Jed visi J^au- J

i'; F C u 
IJW

sispausime, tai Naujus mė-. 
tus jau galėsime sutil/ti 
nuosavoje lietuviškoje pi- 
stogėje; *'

2 pusi.—-Laisvė (Liberty)*Šeštad.,\Rugpiūčio-August 4, 1951



LTTRItiLTORA IR MENAS
AVOS KANTATA
Pikander. Muziką davė Johann Sebastian Bach 

Sulietuvino Jonas Kaskaitis

Sukurta prieš 200 su viršum tyfetų. Sugabiai pastatyta 
ir Rainuota 1935 metais Brukline “Aldo” Choro, Bronės 
šalinytės vadovybėje.

a d ; ..
Nr. 1. CHORAS—“ATĖJOM Iš KALNŲ”

Atėjom iš kalnų, 
Atėjom iš klonių— 
Pasveikint jaunikį v 
Supjauna pačia!

Gėlių pririnkom 
Barstyt ant jų tako: 
Lelijų ir rožių— 

Daržo pijonkų, 
žibučių iš pievų, miškų! 
Gėlių vainikas 
Mūs’ jaunai gražuolei! 
Ir žvaina daina 
Jaunavedžiui drąsiam! 
Atėjom iš kalnų, 
Atėjom iš klonių—

; Pasveikint jaunikį
Su jauna pačia!

Nr. 2. PRIEGAIDA—“ŠTAI JIĖ! ŠTAI JIE!”

Tenoras
Štai jie! štai jie, štai jie! 
Ateina draugas mūs’ 
Su mylima pačia.
Linksmais veidais— 
Skardžiais “Valio” 
Pasveikinkim jaunuosius! 
Bet norit gal išgirst 
Va paslaptį mažytę? (

Choras
Sakyk, sakyk, sakyk greičiau gi!

Tenoras 
/

Nebūkit taip nekantrūs.. 
Komediją mažytę jums 
Aš pats va sugalvojau: 

* Ant pastolio vaidinta bus— 
Palinksmint draugą mūs’ ir draugę... 
Jei prižadat gražiai man elgtis, 
Galėsit paklausyt ir patys.
Ir autoriui ir vaidiloms 
Jūs, plodami, paireikšit dėkui! 
Vietas užimkit ir žiūrėkit: 
Pradėt, kai aš duosiu ženklą.

Nr. 3. CHORAS—“VALIO!”

<4

Valio! Valio! Valio!
.Džiaugsmo - laimės 
Diaugsmo - laimės
Mūs’ šauniem’ jaunavedžiam’!
Valio! Valio! Valio!
Ilgų metų ir sveikatos!
Bendro darbo, kur tik matos!

• LMS NEWS'AND VIEWS
By MILDRED STENSLER

Hello again — can’t exactly say Pm glad to be home. 
It was an exciting vacation, the planning and the attend
ing of the LMS Summer Vacation School. But, here I am, 
back at the old desk again trying real hard to coordinate 
the many things seen, experienced and accomplished dur
ing those weeks, into some semblance of order for a re
porting job. Suppose I start my ramblings with the cli- 

and go on from there.
It was the final Saturday. This was the day that we 

were pledged to a final performance. On this, our last 
showingt would be judged the merits of 2 weeks of work.

Thankfully, the morning dawned clear and cool. No 
rushing for 8 o’clock breakfast this morning; no classes 
until noon. Well, ’I figured I’d get down a little earlier 
and do* some paper work before the students started ga
thering.

Was I in for a surprise? Pretty nearly everyone was 
already down. Tins was their last day, they weren’t go
ing to waste any of it in sleep.

Finally dinnej>was over and last rehearsals were 
called. The program for the evening was to be divided 
in three parts, to give each of the teachers in music, dra
ma and dance, a chance to specialize. The first scene 
was to be the “Vakaruškos,” where singing, dancing and 
romancing were to take precedence; the high point was 
reached in the final show.of exhibition dancing.
$ The “Vakaruškos” were a fitting prologue to the se
cond part of the program—featuring the drama. Jonas 
Valentis had selected the 2nd act scene from the melo- 
drmna “Iš Meiles” because it called for many parts and 
much action.

IL took a lot of experimenting and imagination to im
provise a suitable church court yard scene out of the two 
pieces of scenery available at the downtown hall. But, 
with such insignificant props as bits of colored cello-

Jei užgini man tą smagumą,
Ar verta begyvent ant svieto?

Mūsų .siekiai kilni, statūs— 
Kad įgytume lengvatos
Kovoje! >
Valio! Valio! Valio!
Džiaugsmo - laimės, 
Džiaugsmo i- laimės 
Mūs’ šauniem’ jaunavedžiam’!

Nr. 4. PRIEGAIDA—“NUTILKIT!”

Nutilkit, meldžiamieji: 
Klausykit mūsų pasakaitės. 
Išgirsite jūs šį bei tą . 
Apie tėvelį ir jo dukrą— 
Deja, neklaužadą dukrelę ... 
Klausykit ir pasimokykit.

•Nr. 5. ARIJA—“KIEK TO VARGO!”

šlendrys (basso)
Kiek to vargo turi tėvas, 
Kiek vargelio su vaikaįs! 
Kiek to vargo turi tėvas, 
Kiek sunkaus vargelio! *• ,
Kiek vargelio! Kiek! 
Kiek vargelio su vaikais! 
Kiek vargelįd su vaikais! 
Kiek to v£rgo turi tėvas, 
Kiek vargelio su vaikais! 
Ar tau vakarą ar rytą, 
Pasarga jai padaryta,— 
Bet neklauso ir gana!
Ar tau vakarą ar rytą, 
Pasarga jai padalyta,— 
Bet neklauso ir gana! 
Ar tau vakarą ar rytą, 
Pasarga jai padaryta,— 
Bet neklauso—ir gana! 
Ar tau vakarą ar rytą, 
Pasarga jai padaryta,— 
Bet neklaus...
Bet neklaus ... o ir gana!
Pasarga jai padaryta,— 

„ Bet-neklauso ir gana!
Kiek to vargo turi tėvas, 
Kiek vargelio su vaikais! 
Kiek to vargo turi tėvas, 
Kiek .sunkaus vargelio! 
Kiek vargelio! Kiek! 

z
Kiek vargelio su vaikais! 
Kiek to vargo turi tėvas, 
Kiek vargelio su vaikais! 
Kiek sunkaus vargelio! 
Kiek vargelio! Kiek!

Nr. 6. PRIEGAIDA—“NEKLAUŽADA!”

Šlendrys (basso) 
Neklaužada! Neklusni dukra, 
Kol neklausai tu mano žodžio? 
Neliauji kavą gerus?

Nr. 7. ARI JA—“Už VISKĄ, VISKĄ!”

Liže (soprano)

Už viską, viską smagesnė
Ir už deimantus brangesnė,
Net už vynuogę saldžiau!
Taip! Taip! Už vis smagesnė,
Taip! Taip! Už vis brangesnė,
Už viską, viską .smagesnė
Ir už deimantus brangesnė,

/ Net už vynuogę saldžiau!
Net už vynuogę saldžiau!
Kava! Kava!
Kaip myliu jos skonį!
Ir, jei teiksit man malonę,
Taip! Taip! Duokite man kavą,—
Duokit kavą smarkią man!

x Kava! Kava!
Kaip myliu jos skonį!
Ir, jei teiksit man malonę,
Taip! Taip! Duokite man kavą,—
Duokit smarkią man! / . .
Kavą! Kavą! Duokit smarkią man!
Taip! Taip!
Duokit kavą smarkią man!

Nr. 8. PRIEGAIDA—“NA, GRAŽI DUKRA”.

šlendrys
7^3

Na, graži dukra, išsirink:
Jei jausmo privalaus tau nėr, 
Tai aš bandysiu jau kitaip ...

Ližė
Taip, tėvai,
Leisk, kad “kitaip” man^ip išeitų ...

ŽINIOJ K UETUVOS
Egzaminai mokyklose

Šlendrys
Pasibaigė jau man kantrybė! 
Klausyk gi! Pinigus už rūbus 
Kertu tau_perpus.

Ližė
Stengsiuos nepadaryt gėdos tau.

Šlendrys
Gimtadienis tau tuoj ateis:
Nuo man’ negausi dovanų.-

Ližė *
Kaip žiauru! Bet aš tau atleisiu,— 
Ir sau ramybei gersiu kavą!

Šlendrys
Neleisiu į namus draugų,
Nei tau neteisiu kur išeit, 
Nebent kartu su manim.

Ližė
Kavoj rasiu
Malonią sau draugystę!

šlendrys
Ližė (soprano) 

Tėvel, nebūk negeras toks. 
Myliu kavos puoduką, 
Nors tris kartus kasdien.

KUPIŠKIS, geguž. 24 d.— 
Kupiškio rajono mokyklose 
šiais metais keliamuosius ir 
baigiamuosius egzaminus lai
ko 2,230 jnokinių.

Pirmosios egzaminų dienok 
daugelyje mokyklų parodė 
gerą dalykų žinojimą, kruopš
tų pasirengimą egzaminams. 
Iš 85 Kupiškio vidurinės mo
kyklos abiturientų, rašiusių 
lietuvių kalbos ir literatūros 
rašto darbus, 43 pasirinko te
mą “Lietuvių tauta broliškų 
tarybinių tautų šeimoje žen
gia į šviesią ateitį.” Daugu
mas mokinių savo rašiniuose 
parodė gerai" įsisayjntas žinias 
ir politinį sąmoningumą. Ki
sielius savo rašinyje papasa
kojo apie žymius lietuvių tau
tos laimėjimus įsijungus į 
broliškų tautų šeimą; , Planin
gai ir vaizdžiai lietuvių tau-- ' 
tos suklestėjimą tarybinių 
tautų šeimoje pavaizdavo mo
kinys Stasevičius.

Turiningi ir gerai įvertinti 
Vaitiekūnaitės, M i t k aitės, 
Tunkevičiūtės i^kitų abitu
rientų rašomieji chjybai.

Gerai pasiruošę/egzaminus 
laiko tos įK&flfe • mokyklos 
ketvirtujq^Kl ašftj mokiniai, 
kurie' daugumoje gauna tik 
labai gerus ir gerus pažymius.

Aukštu lygiu praeina egza
minai Noriūnų, Dęginių ir ki
tose septynmetėse mokyklose.

K. Jurėnas
—o—

Valstybiniai veislynai

VILNIUS, birž. 2 d.— šiais 
metais respublikoje įsteigti1 
du valstybiniai veislynai: Ma
rijampolėje — galvijų ir Še
duvoje — kiaulininkystės.

Valstybinis veislynas yra
organizacija, vadovaujanti 3 
—4 apilinkių rajonų kol
ūkiams veisliniam ir selekci
niam darbui, kuriant veislių' 
nių gyvulių fermas, atren
kant aukšto produktyvumo 
gyvulius, gerinant gyvulių 
veislę ir t.t.

Organizuojamas dar vie
nas galvijų veislynas — Jo
niškyje.

Veislynuose dirbs selekcio- • 
nieriai, zootechnikai ir kiti 
gyvulininkystės specialistai.

—o—
Garbingai vykdo 
įsipareigojimus

Jei vis dar neklausai, 
Kitus planus prieš tav’ 
Turiu patsai!

(Tąsa*4-tam puslap.)

phane, black crepe paper, empty soda boxes, stumps and 
some natural flora found at the Park, we were able to 
arrive at a pretty good effective courtyard.

This, need to make Something from nothing, or, as Jo
nas put it, “dressing the show” gave the faculty and the 
students some very valuable advice and experience. It 
gave us too, I fnust admit, some pretty anxious hours. 
The town of Worcester could not supply the necessary 
sacred music records required for the authentic wedding 
ceremony. After much consultation, we learned that one 
of the students, Charles Walant, could play the violin. 
So, back stage ‘along with 25 milling students, props and 
the record machine, we .set up the music stand. At the 
proper time, strains of Gounod’s “Ave Maria” came 
floating out of our improvised church.

Since pretty near all of the students had some speak
ing lines, these was that last great push towards the end 
to memorize those difficult, and to many, unfamiliar 
Lithuanian words. Somehow the lines were learned, for 
the spirit was willing. The playlet was a success.

Let’s see if I can remember the names of all who had 
speaking parts. TherĄ was Bernard Narius as the shep- 
hard boy; Eleanor Stokoff and Josie Kizys, the two for
mer girlfriends of the bridegroom, John Meškenas; Ele
na Brazauskas was his last ardent love, while Virginia 
Urmon was the present bride. The 3 gossiping neighbors, 
and did they prattle on, were Elena Markis, Ona Kli- 
vington and Ona Visockas. Jonas Valentis took the dif
ficult port of the brides old father. And, oh, yes, the 3 
young boys Alfred Feiferis, Billy McDermott, and Serge 
Savitcheff, were wonderful as the curious and prankish 
kids. Supplying wonderful comedy were the six beggars 
who sat on the church steps plying their trade among the 
passersby. These fine characters were Katherine Žu
kauskas, Stanley Barzdelis, Adele Rainienė, Eva Simans, 
Elizabeth Skučas, and Koste Rušinskienė.’

A break in the program was scheduled here for some 
songs by Josie Kizys and Norma Chaponis, and several 
piano selections by Frank Balwood. At this time too, He- 
len Jeskevich was to .officially thank the local people!

for their graciousness in accepting the responsibility of 
a school here for four years straight running. She also 
reminded us that without an organization, projects like 
this cultural school would not be possible because it is 
all the people banded together in our Lithuanian qrgani- 
ations that make for these great united national efforts.

Part 3.—Once again the songs and poetry that are our 
national legacy. Frank Balwood found a poem by A. 
Regratis that seemed to him a very suitable frame for 
a song he wished to dedicate to the School. He composed 
a fitting melody to describe the beauty of those pines 
that he imagined as the ones atop our cliff at Olympia 
Park.

“Ant kalno pušaitės linguojas, 
IŠ meilės saldžiai jos bučiuojas, 
Nuo vėjo švelnučio, lengvaus, 
Jos meilę išreiškia labiaus, labiaus.

The Chorus then recalled a very old , Lithuanian folk 
sdng, “Tris Dienas, Tris Naktis.” There is available now 
a^very fine 4 part chorus arrangement of this song by 
J. Tallat-Kelpša. Another old favorite “Gražus Miškas,” 
and in final adieu, linking the old and the new, the ever 
popular “My Hero” from the operetta “The Chocolate 
Soldier.”

Just writing ‘all this seems like a tremendous under
taking, but this still wasn’t all that went on those 2 
weeks. Somehow, there was time for classes in music and 
drama theory, in language and history, lectures on Art 
and Folk music and Shakespeare’s “Hamlet”; visits to 
the summer theaters to see ’’Brigadoon’ and “A Street
car Named Desire”; time to give a program on the local 
radio station; to dance, in all told, 38 different dances 
of various nations, to challenge each other at Volley Ball, 
to have swimming parties and hot-dog roasts, and above 
all to know and love each other like brothers and sisters.

You say it doesn’t sound possible? Believe me it all 
happened at the LMS Summer School.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)- Šeštad., Rugpiūčio-August 4, 1951

MAŽEIKIAI, geguž. 24 d. 
—žemės ūkio pirmūnų pasita
rimo dalyvių kreipimosi pa
skatinti, respublikos pirmau
jančių MTS mechanizatoriai 
garbingai vykdo prisiimtus į- • 
sipareigojimus vystydami so
cialistinį lenktyniavimą Už 
kolūkių laukų derlingumo pa
kėlimą, už jų sustiprinimą, or- 
ganizaciniu-ūkiniu atžvilgiu.

Kovodami už prisiimtų įsi
pareigojimų garbingą įvykdy
mą, puikius darbo rodiklius 
pasiekė Priekulės MTS me
chanizatoriai. šios*'MTS pir
mos traktorinės brigados 
traktorininkai drg. drg. Am- 
brozaitis ir Varnelis per pa
mainą savo darbo normas į- 
vykdo 200—250 proęentų. > 
Traktorininkas Steponas Idze- 
lis per trumpą laiką suarė 
apie 600 ha kolūkinių dirvų 
ir sutaupė daugiau kaip toną 
degalų.

Sedos ‘rajono kolūkiuose 
gerai dirba židikių MTS me
chanizatoriai. Pirmaujantieji 
šios MTS traktorininkai d.d. 
Butkus ir Ruitkus per pamainą 
savo darbo normas įvykdo 
130—150 procentų ir darbą 
atlieka aukštos kokybės.

Pirmaujančių MTS mecha
nizatorių tarpe plačiai išvys
tytas masinis-politinis darbas, 
organizuotas traktorininkų 
tarpe . pasidalinimas darbo 
patyrimu, traktorinėse briga
dose leidžiami kovos lapeliai. 
Šių MTS vadovai bei politinių 
skyrių darbuotojai rūpinasi 
gerų traktorininkams darbo 
sąlygų sudarymu, jų kultūri
niais ir buitiniais poreikiais.

J, Miceika



KAVOS KANTATA
(Tąsa i)uo 3-čio dus.)

Nr. 9. ARIJA—“DUKROS! PEKLON!”

Šlendrys (basso)
Dukros! Peklon tuos jų šansus! 

' Peklon tuos jų šansui!
Kvailus išmislus, romansus!
Dukros! dukros! dukros!
Peklon tuos jų šansus!
Tuos jųjų šansus!
Kvailus išmislus, romansus!
Jų šansus!
Tuos romansus!
Dukros! Peklon tuos jų šansus!
Peklon tuos jų šansus!
Kvailus išmislus, romansus!
A! Kad man kaip sumanyt, 
Ą! Kad man kaip sumanyt, 
Mokyčiau aš jų klausyt!
Taip! Jų mokyčiau klausyt!

. Ją mokyčiau klausyt!
. . t Ją mokyčiau klausyt!.

A! kad man kaip sumanyt,
Kad man kaip sumanyt,
A! kad man kaip sumanyt,

Kaip sumanyt,
Kad man kaip sumanyt,
Kad man kaip sumanyt, 

Mokyčiau aš ją klausyt!
Kad man kaip sumanyt, 
Išmokyčiau klausyt!

. Man širdis pilna linksmybes!
Kiek smagumo laukia mūs’: 
Aš ir vyras sugabus...
Tiek bus meilės, tiek gėrybės!... 
Man širdis pilna linksmybės!
Kiek smagumo laukia mūs’! 
Man širdis pilna linksmybės!
Kiek smagumo laukia mus: 
Aš ir vyras sugabus .. .- 
Tiek bus meilės, tiek gėrybės! 
Kaip .smagu! Mes abu!
Aš ir vyras sugabus ...
Tiek bus meilės!
Tiek bus meilės, tiek gėrybės!
Tėveliuk, nuo šiandien 
Aš klausau, einu išvien. 
Jei man vyrą sutasi, 
Būsiu nuolanki, drąsi. 
Tėveliuk, nuo šiandien 
Aš klausau, einu išvien.

Nr. 12. PRIEGAIDA—“JŪS BŪTUT”,

Tenoras • . ;

Jūs būtut matę linksmą tėvą, 
Ieškot kad’ jis išvyko 
Gražaus vyručio jauno 

Savo dukrai!...
Bet smarkuolė jo dukraitė

Tuoj nusprendė griežtai,
Jog pirm, neg’ ji sutiks tekėti, 
Meilužis
Jai turi prižadėti,
Kad ji gal’ gerti kavą, 
Kada tik ir bet kur tik 
Ji nori....

SKAITYK IR MOKYKIS
Prisitaikymas prie gyveni

mo būdo. Plėšrieji paukščiai 
skiriasi eile tam tikrų ypaty
bių. Daugumas jų minta smul
kiais žinduoliais ir paukščiais. 
Pavyzdžiui, vanagai minta 
stambesniais žvėreliais ir 
paukščiais, sakalai skrisdami 
pagauna net kregždes, rau
donkojai sakalai ir pelėsakaliai 
gaudo laukuose peles, suopiai 
ir pęsįiai išnaikina daug stu
burinių gyvulių, bet neniekina 
ir vabzdžių, stepių ereliai 
puola kiškius, starus, einius; 
stepių lingės minta smulkiais 
žvėreliais ir • vabzdžiais. Sama
ninėse pelkėse gyvena vyturi- 
niai vanagėliai.

Daugelis plėšriųjų paukščių 
yrą labai naudingi, nes jie 
naikina žemės ūkio kenkėjus. 
Prie tokių naudingųjų pri
klauso stepių lingės, pelėsa
kaliai, . naikinantieji laukines 
peles, ir kt.

Visiems tiems paukščiams, 
kųrįę gyvena grobuonišką gy
venimą, yrą būdinga savotiš
ka, grobuoniška išvaizda ir 
eilė požymių — žemyn lenk
tas snapas, tvirtos letenos, di
deli lenkti aštrūs nagai, grei
tas skridimas, stiprūs sparnai, 
geros akys.

Šalįa šių vadinamųjų “die
ninių grobuonių” reikia pami-

nėti ir naktinių grobuonių 
grupę, prie kurios priklauso 
polediniai paukščiai, šie nak
tiniai paukščiai, nors jie ir 
negiminūs dieniniams grobuo
nims, turi aiškių plėšriųjų 
paukščių požymių, būtent: 
lenktą snapą ir lenktus aš
trius -bei ilgus nagus. Pelėdų 
plunksnos purios, < minkštos, 
todėl jos gali tyliai skristi, o 
tatai turi nemažą reikšmę, 
nes nakties tyloje viskas gir
dėti. Naktiniai plėšrieji paukš
čiai turi dideles akis — bū
dingas požymis daugumui 
naktinių paukščių. Jie turį 
jautrią klausą ir išgirsta net 
miško pelės šlamesį. Papras
tai jie turi ryškią slepiamąją 
spalvą, dažniausiai pritaikytą 
prie medžio žievės, ir todėl 
dienos metu negalima paste
bėti net ir didelio apuoko, ra-* 
miai tupinčio miško tankmėje.

Neplėšriųjų paukščių iš
vaizda visai- kitokia, bet vi
suomet pastebimas glaudus 
ryšys tarp kūno sandaro ir 
mitybos būdo. Mitybos būdų 
įvairumas atitinka sandaro į*
vairumą.

Taip antai, yiabzdinio straz- 
do, ieškančio sau maisto že
mėje, snapas plonas ir smai
las. Sviliko, galinčio sutriuš-

Lytinis dimorfizma». Dauge
lio paukščių patinai savo iŠ-
ore ryškiai skiriasi nuo pate
lių. Mūsų naminių paukščių— 
vištų, ančių, kalakutų —tarpe 
matome ryškių pavyzdžiu- va
dinamojo lytinio dimorfi^mo. 
Gaidys skiriasi nuo vįštps 
spalvotomis plunksnomis, iųga 
uodega, skiautere ir kitomis/ 
žymėmis. Tas pat\ pastebima 
ir laukinių paukščiu tarpe. < 
Tetervinas su didele tyros pa
vidalo uodega, juodomis mė
lynai metalinio atspalvio 
plunksnomis ir raudonais an
takiais ryškiai skiriasi nuo sa
vo kuklios patelės. Tilviko pa
tinui vestuviniu metu atsiran
da apykaklės pavidalo pa
puošalu, o plunksnų atspalvis 
ryškiai pakitėja.

Kai kurių paukščių šeimos 
susidaro iš kelių patelių ir 
vieno 'patino. Tokie patinai • 
vadinasi poligaminiai. Jie pa- 
prastai visai nesirūpina busi
mąja karta. . t

Paukščių b u r lya v imas. 
Paukščių tarpe '‘vestuviniu 
metu.1” plačiai pastebimas 
‘Iburkavimo” reiškinys. La- • 
blausiai jis būdingas poliga-
mą tarpe. Taip antai, tetervi
nai anksti rytą susirenka miš
kų aikštėse burkuoti. Burkąyi- 
mo metu tetervinas vėduok
lės pavidalu išskečia savo no

Nr. 10. PRIEGAIDA—“GIRDĖK!”

Šlendrys
Girdėk paskiausį žodį!

Ližė
Paskiausį, bet ne paskutinį.

Šlendrys
Tylėk tu!
Jei kavą taip rųyli.
Tai tu vyro sau negausi!

Ližė
Tėveli!

’ Baisybė! Man be vyro?!
Šlendrys

Prisiekiu taip daryt tikrai.

Ližė
žiauru! Sunku man pasirinkti:

. Ar vyrą ... ar kavos ragaut... 
Dvejot f nėr ko:
Su kava pasiduodu.

šlendrys
Ant galo tu parodai protą . .■.

Nr. 13. TRIO—“DABAR JAU”

Trio

Dabar jau mūs’ žaismė baigta,—• 
Ir gavo pergalę gražuolė ...

Choras
/

Dabar jau jų žaismė baigta,— 
Ir gavo pergalę gražuolė ...
Smarkios mergaitės bus valia, 
O vyras turi pasiduoti.. ,

Smarkios mergaitės bus valia, 
O vyras turi pasiduoti...
Negali vyras eit prieš ją,
Jei ji griežtai nusprendė ką:
Vely tu jai duok pilną valią .•..

Negali vyras eit prieš ją, 
Jei ji griežtai nusprendė ką: 
Vely tu jai duok valią ...
Taip, vely, vely
Tu jai duok pilną valią . .<.

Choras ir trio

Admirolas Forrest P. 
Shėrman, staiga miręs 
mieste Naples, Italijoje. 
Jis būtų tuojau sugrįžęs 
iš derybų su fašistu Ispa
nijos diktatorių Francis
co Franco, kur jis buvo 

pasiųstas (ųž ameri
kinius dolerius) gauti 
J. V. bazę Ispanijoj.

Nr. 11. ARIJA “TĖVELIUK”

Ližė

Tėveliuk, nuo šiandien 
Aš klausau, einu išvien. 
Tėveliuk, nuo.šiandien 
Aš klausau, einu išvien. 
Jei man vyrą surasi, 

‘ Būsiu nuolanki, drąsi.
Aš klausau, einu išvien.
Ą! A! Dėliai vyro

■ Aš klausau, einu išvien, 
Būsiu nuolanki tikrai.
Tėveliuk, nuo šiandien 
Jau vis vien.

Dabar jau mūs’ (jų) žaismė baigta,— 
Ir gavo pergalę gražuolė ...
Smarkios mergaitės bus valia,
O vyras turi pasiduoti.. .

(Baletas, šokiai.)

Nr. 14. CHORAS—“VALIO!”
Valio! Valio! Vajįo!
Džiaugsmo-ląimės,
Pžiaugsmo-laimęs
Mūs’ šauniem’ jaunavedžiam’!
Valio! Valio! Valio!
Džiaugsmo-laimės,
Džiaugsmo-laimės

Nuo šiandien
Aš klausau, einu išvien^
Jei man vyrą surasi,
Būsiu nuolanki, drąsi.
Jei man vyrą .surasi,

’ Būsiu nuolanki, drąsi.
A! A! Dėliai vyro

, Būsiu nuolanki tikrai.
.Į Tėvelįuk, nuo šiandien U ’ • :

Aš klausau, einu išvien.
■ ■ ■ j ■ ■..  ...................................— ------------------------- ■—  , .j-.

San Francisco, Cal.

Mūs’ šauniem’ jaunavedžiam’! 
Ilgų metų ir .sveikatos! 
Bendro darbo, kur tik matos! 
Mūsų siekiai kilni, statūs— 
Kad įgytume lengvatos 
Kovoje!
Vajio! Valio! Valio!
Džiaugsmo-laimės,
Džiaugsmo-laimės
Mūs’ šąuųiem’ jaunavedžiam’!

Apsilankius pas
< Lps-Angeliečius
San Francisco, Cąlif. — 

Pradžioje liepos nusitariam su 
dd. Sutkais ir mūsų vežiku 
Kazimieru Dimša nuvažiuoti 

. į Los Angeles, aplankyti se
nus draugus ir pažįstamus, 
taipgi dalyvauti jų pįkhike, 

r . kurį j*engė Richardų ūkėje.
Viskas gerai pavyko,. Už de
šimties yalandų kelionės atsi
duriam Lqs Ahgeįes, pas dd. 
Bernotus. ’

Nors būtų daug kas pasaky
ti, ką matėm kelyje, ir kaip 
oro pakaita buvo skirtinga 
pal^gifcus šų San Francisco, 

A bet tą paliksim.

Sekmadienio, rytą veik di
džiuma losangeliečių skubiai 
vyko į pikniką pas Richardus, 
Red lando apylinkėje. Ir pian 
teko ten nuvykti sų d. Mąte- 
liais. Kadangi tolis apie 80 
mylių į vieną pusę, tai turė
jom gerokai pavažiuoti (kai 
dėl pikniko, tai atrodė ilgą 
kelionė). Nuvykę, jau radom 
desėtkus atvykusių. Ir viskas 
buvo prirengta vaišėms.

Nors diena buvo ląbai šiįtą, 
turėjom daug prakaituoti, bejt 
nesigailiu ten nuvykęs, peš vi
są popietį praleidau taip 
linksmai, kalbėdamos! su sa
vo buvusiai (įraugąis. O .dar 
smagiau buvo pasimatyti, pa-

sikalbėti su jaunais LRS l^ix- 
masterių kuopos nariais ir 
draugais

Keletą dienų ten viešėdama 
aplankiau savo gimines Jpną 
ir Oną Karmųzųs ir jų šeimos 
narius Nellie Brooks ir jos 
draugą Charles. Jie dar nese
nai atvykę iš Cleveland©, bet 
jau pastoviai apsigyvenę. 
Taipgi buvo malonu pasima
tyti ir su eile kitų'draugų ir 
draugių.

Ten sužinojau if nelinksmų 
naųjiepų, tai ką,d nuoširdus 
draugai Peters įšvyko į Cfti- 
cągą, gal būt ilgam. Jąi’jpų, if 
kad Jurgis ir Anna Bernotai 
pardavė namą, išvyko į|įgąj 
vakacijai ir, jeigu kur geriau 
ras, gali visai apleisti Los An
geles. Jų išvykimą skaitau ne-

lįpkspjū dėl to, kad dd. Ber
notai Veikė visuomeniniame 
darbe, pas jups buvo draugų 
kelio galąs.

Nežiūrint, kur dd. Bernotai 
ar Peters’ai gyvens, linkiu 
jiems geros kloties, nes jie 
yrą daug pasidarbavę lietuvių 
yeikįme.

; —o— '

jlš Mixmasteriu sužinojau, 
kafi-jų grupės vaidintojai ir 
dainininkai mokinasi veiką- 
įįpką-komediją. Po pastaty-: 
m o nąmie, jie pasižada atvyk
ti į San Francisco, ’ sų; mąžp- 
.mią įšląjdojųis (žįnpjpa, jeigu 
jpūsų prgąi)i^ąeijpą juos pa
kvies). ....

Ąf^pjąštęr^i turį užmany
mą sukelti fondų ir Įsigyti sa-.

vo viešą svetainę. Užmanymas 
puikus. Svarbų meno ir orga
nizacijų reikalams- turėti sve
tainę. Tik reikėtų atydžiai pa
galvoti, ar verta tai pradėti 
tokiame namų ir medžiagų 
brangume. Neužtenka svetai
nę vien įsigyti, palaikymas 
atsieina labai milžiniškos lė
šos. Linkėdama gerų pasek
mių, įspėju apie sunkumą fi
nansiniai.

—o—
Veikimus čionai, rodos, silp

nesnis, negu buvo kejeri metai 
atgal. Nors reakcija vieną ki
tą išgązdina, bet į tai n.ereike- 
tų kreipti dėmesio. Juk reak
cionieriai tam ir dūksta, kad 
išgąsdinti ir susilpninti prog- 
resyvį judėjimą.

—O;—

Mūsų draugo nelaimė
Veiklus eastonietis d. Mi

chel Anderson tapo mirtinai 
užgautas miesto gatvėje. Va
žiuojant namo iš pikniko, vi
duryje gatvės ant jo auto 
smarkiai užbėgo kitas auto
mobilis. Jo auto sudaužė, o 
jį patį išmetė ant gatvės ir 
pervažiavo. Jis likosi sužalo
tas ir užmuštas.

Tik apie trys mėnesiai at
gal mes išdidžiai minėjom jo 
75 metų gimtadienį'; Dar tebe
buvo stiprus žmogus. Plačiai 
veikė tarptautiniai, buvo Pa
baltijo Tautų Kultūrinio Ko
miteto pirmininku. Gaila, kad 
netekom veiklaus draugo..

Jo šermenyse dalyvavo 
,daug skirtingų tautų žmonių- 
Buvo apie 40 gėlių vainikų, 
kąįpo užuojauta amžinos at
minties mūsų drauguji!

M. Alvinienė.

kinti vyšnių kauliukus, sna-, 
pas trumpas ir prie pagrindo 
platus. Kreivasnapio, kuriam 
tenka lukštenti spygliuočių 
kankorėžių sėklas, snapo ga
lai užlenkti vienas į kjtą. Lė
lio, kuris gaudo vabzdžius 
skraidydamas, snapas trum
pas, žiomenys plačios ir apau
gusios į ūsus panašiomis 
plunksnomis; visa tai padeda 
greičiau pagauti skrendančius 
vabzdžius. Slukučio, kuris 
traukia vabzdžius iš medžių 
žievės ne liežuviu, kaip ge
nys, bet snapu, snapas prime
na ploną ylą. YlaSnapės plo
nas ir ilgas snapas puikiai 
tinka maistui ieškoti negilių 
vandenų dugne.Didžiojo naro, 
gaudančio žuvis, snapas dan
tytas, gerai sulaikąs lengvai 
slystantį grobį, so snapo galas 
užlenktas kableliu. Panašų 
kabliuką turi ir kormoranai. 
Garnio snapas veikia kaip 
aštrus kardas, kuriuo paukš
tis staigiai puola grobį. Peli
kano pasnapėje yra didelis 
maišelis, į kurį pelikanas pri
gaudė žuvies savo paukščiu
kams. Jo snapas, kaip ir di
džiojo naro arba kormorano, 
baigiasi kabliuku. Paukščiai 
turi ir įvairių specialių gina
mųjų priemonių. Tarp jų la
biausiai įdomi slepiamoji 
spalva. Ypač paplitusi slepia
moji spalva tarp ? patelių; 
mat, joms daugiausia tenka 
rūpintis jaunikliais.

72. Lizdų, sukimas ir 
rūpinimasis busimąja karta

Su pavasario pradžia atei
na paukščiams dauginimosi 
periodas. Su d a u ginimosi 
vyksmu yrą susiję daugelis 
biologinių reiškinių, būdingų

degą, nuleidžia sparnus ir, iš
tiesęs kaklą, ima savotiškai 
ulbėti. Kurtinio ulbesys pana
šus į trumpus spragsinčius tri- 
liavimus. j

Lizdų sukimas. Pavasarį 
paukščiai paprastai ima sukti 
lizdus. Kai kurių paukščių liz
dus suka tik viena patelė. 
Daugumas paukščių lizdus su
ka, paskirai. Bet yra paukščių, 
sukančių lizdus grupėmis. 
Taip antai, kovai, renkasi miš
keliuose, miestų ir kaimų so
duose ir būriais suka lizdus 
aukštuose medžiuose/ žuvėd
ros veisimosi ^netu renkasi į 
didelius būrius, vadinamuosius 
“paukščių turgus,” kartu su 
kitais paukščiais ir suka liz
dus. Kita žuvėdrų rūšis irgi 
susirenka dideliais būriais^ ir 
sukh lizdus sausose smėlėtose 
vietose duobutėse. Jų lizdai 
taip ankštai sukrauti, \<ad 
paukščiai, perėdami, liečia 
vienas kitą. Sukdami lizdus 
būriais, jie geriau apsisaugo 
nuo priešų užpuolimo. Ypač 
įdomus tuo atžvilgiu vadina
masis bendruomeninis audė
jas. Būrys paukščių —< iki 300 
— bendrai daro tam tikrą 
pastogę ir po ja kiekvienas su
ka sau* lizdą.

KOMBAINAI ALBA
NIJOS LAUKUOSE

TIRANA.— Albanijos te
legramų agentūra pažymi, 
kad pirmą kartą šiais me
tais Albanijos laukuose 
ėmė dirbti Tarybų Sąjun
gos atsiųsti kombainai.

Žinia apie derliaus nuė
mimą kombainais nudžiu

paukščiams.
T

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

gino Albanijos valstiečius,

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiauš) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš vipš 300 puslapių, kaina $1.50.-
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
7 (Tąsa)| f

Vatfas visa savo aukšta figūra paslin
ko prre Leimano, kad geriau jį matytų 
rūke, ir tarė:

—Pulkininkas Filipovskis įsakė: kur 
'arčiau, ten ir plaukite. O pagal apskai
čiavimus dabar mums arčiau Frizo ne
gu Busolio sąsiauris.
kursą dviem laipsniais dešiniau.

— Praėjo dar viena naktis. Pagal ap
skaičiavimus, 4 vai. ryto laivas turėjo 
būti 42°58 šiaurės platumoje ir 149°32 
rytų ilgyje. Vadas Tregubovas buvo įsi
tikinęs, kad prisiartino prie Kurilų saly- 
io Frizo sąsiaurio tarp Iturupo ir Uru- 
10 salų. Jis įsakė paimti kursą nord-vest 
17°. Rūkas vis tirštėjo. Tiltelyje žmonės 
nieko aplinkui nematė, išskyrus pilką 
languojančią miglą. Priekinė ir vairinė 
aivo dalys, apvyturiuotos rūkė, išnyko 
š &kių, tarsi ištirpo. Atrodė, kad iš viso 
aivo pasiliko tiktai vienas tiltelis su iri- 
nis žmonėmis ir su jais jis plaukia"1 į 
įaslaptingą nežinomybę. Vadas, vyres
nysis karininkas ir vairininkas dabar 
lanešėjo daugiau į oro lakūnus,, negu į 
jūreivius, ir jie stovėjo-tartum ne tilte- 
yje, o gondoloje skraidančio baliono, 
lukštą^, virš jūros skinančio kelią per 
d?štus, sunkius debesis. Vadas tai pasi
stiepdavo ant pirštų, kaip būna su žmo
gumi, ku^’is tyko žvilgterėti iš už sienos, 
:ai pritūpdavo, stengdamasis bent ką 
nors įžiūrėti priešakyje, bet pilka, su
velta uždanga buvo nepermatoma. To
kių tirštų ir nuolatinių rūkų negalima 
sutikti niekur kitur visame žemės rutu- 
yje. Tas nepaprastas gamtos reiškinys 
liškinamas tuo, 4cad Kurilų salyne susi
taria dvi srovės: šiltoji iš Japonijos pu
sės, šaltoji iš Ochotsko jūros pusės.

Jeigu pažiūrėti į garlaivį iš jūros, tai 
is atrodytų klajojančia šmėkla. Tame 
/andens garų masyve nesimatė žmonių 
r nesigirdėjo jų balso. Viršutiniame de
nyje buvo mirtina tyla.

Vadas, norėdamas patikrinti, ar stovi 
savo poste priešakinis stebėtojas, tarsi iš 
skausmo klyktelėjo beviltiškai aukštu 
;onu; > • '

— Bakas!
—Bakas klauso, jūsų kilnybe!'— pa

sigirdo kurtus atsakymas iš priekinio 
lenio. i

— ' 'Nežiopsok! Atidžiai žiūrėk į 
)riekį f

•— Stengiuosi, jūsų kilnybe! Tiktai 
tegalima nieko matyti. Toks tirštas rū
tas, tartum į mulio putas mes pasinėrė- 
ne.

Priekį stebintis jūrininkas buvo laivo 
tošyje, bet atrodė, kad jis šūkauja va
lui iš-bedugnės. -

Laikas nuo laiko, kad pagal gylį nu
statytų savo vietą, stabdė mašiną ir me- 
;ė svambalą, nuleisdami jį iki šimto 
sieksnių. Jūros* dugnas likdavo nepasie- 
ciamas. Ir tik apie 8 valandą ryto suži
nojo gylį — penkiasdešimt sieksnių. Su- 
nažino greitį iki mažiausio. Pradėjo 
švilpti, tikėdamies išgirsti aidą nuo 
□rantų. Iš kairės krambolo pusės p'asL 
Htdo atgarsis, tarsi atsilieptų kitas lai-

Įsakykite paimti

yra

gylio

savo 
ber-

vas. Tai reiškė, kad šia kryptimi 
kažkokia uola, atmušanti švilpukų gar
są. Vadas įsakė pakeisti kursą šešiais 
laipsniais į dešinę. Vėl sušvilpė, ir 'ai
das pradėjo trauktis į kairįjį traverzą. 
Tačiau buvo keista, kad kartu su tuo 
pradėjo mažėti gylis ir siūbavimas. Pa- 

• pūtė vėjas, bet rūko jis nepajėgė išsklai
dyti. Tiktai trumpą laiką miglos pro
peršose pasirodė blankiai šviečianti dė
mė vietoje saulės. Tuo momentu jūrei
viai pamatė virš laivo narus ir žuvė
dras. Jos sklandė žemai, o tai reiškė 
krantų artumą. Bet taip tęsėsi neilgai. 
Vėl atsirito didžiulė rūko banga, ir visai 
.dingo <• bet koks matomumas. Tiltelyje, 

/ kur susirinko trys rikiuotės praporšči
kai, kiekvieną minutę didėjo nerimas. 
Juos labai jaudino laivo švilpukai — 
gali išgirsti japonai, kurie tikriausiai 
blokuoja sąsiaurius. Geriau praplaukti 
be triukšmo, bet, iš kitos puses, buvo pa
vojus užplaukti ant uolos. Švilpimas tę
sėsi, ir jo aidas atsiliepdavo jau iš visų 
pusių. Buvo toks įspūdis, tartum °“Old- 
gamija” apsupta priešo laivų.

Karininkai nervinosi.
Bet štai tiltelyje pasigirdo guodžią 

svambalininkų riksmai apie jūros 
matavimo rezultatus:

— šešiasdešimt!
— Aštuoniasdešimt!
Vadas nusiėmė kepurę, paglostė 

tamsiai rusvus plaukus, kaip glosto
niuko galvą už gerą elgesį arba išmanin- 
gumą, ir dievobaimingai persižegnojo. 
Pasisukęs į pralinksmėjusius karinin
kus, jis, lengviau atsidusdamas, ramiai 
prašneko:

/ —Garbė tau, viešpatie! Rodos, peršo
kome į Ochotsko jūrą.

Jis užsidėjo kepurę ir įsitikinusiu bal
su sukomandavo mašinai:

— Visu greičiu į priekį!
Stipriau suūžė mašinos, ir tiltelyje 

žmonės pagyvėjo. O vyresnysis karinin
kas Leimanas, stovėjęs su vadu, net pa
juokavo:

— Na štai, Andriejau Sergejevičiau, 
kaip viskas gerai pasibaigė. Išeina, kad 
veltui jaudinomės. Ne toks velnias bai
sus, kaip jį piešia. . , ,

Bet čia, griežtai nutraukdamas tei- 
mano juokavimus, pasigirdo gąsdinantis 
priešakinio stebėtojo klyksmas:

— Prieš nosį girdžiu bangų plakimą! 
Smarkiai ūžia!

Nuo tų žodžių žmonės tiltelyje sustin
go, po to vadas, pratrukęs keiksmais, 
liepė duoti visą greitį atgal ir pasukti 
vairą į kairę. Kol šis įsakymas buvo pil
domas, garlaivis dar ėjo į priekį — į sa
vo, pražūtį. Nors ir tirštas buvo rūkas, 
bet ir karininkai nuo tiltelio dabar ga
lėjo pamatyti putojančias bangas. Aiš
kiai girdėjosi triukšmingas besidau- 
žąnčių į akmenis bangų pliuškavimas. Ir 
tuoj pat žmonės susvirduliavo nuo stuk
telėjimo, laivas sugriežė apačia, šliau
žiančia grubiu, akmenuotu dugnu, ir su
stojo.

— Visu greičiu atgal! — vis rėkė Va
das mašinai.

(Daugiau bus)

Lawrence, Mass.
■/A .L V- Zineles

Nedarbas didėja. Iš audyk
lą atleidinėja darbininkus. Pa- 
ific Mill atleido daug darbi- 
linky ir nežino, kada pašauks 
la/ban. Darbininkai aimanuo
si Yra tokių, kad nebeturi 
nedarbo apdraudos čekių ko- 
ektuoti, jau išbaigė, o tokioje 
>rangenybėje iš ko nors turi 
u šeimyna pragyventi. Darbo 
jauti nėra vilties.

Pacific audiniai irgi praš
ai eina. Taipgi audėjams 
luoda po daugiau staklių, 
let po 10. Vienas iš trijų au- 
Rją turės eiti iš darbo ant 
'isados. Unijos neturi, nėra 
jas užstotų. Kompanija kaip 
tori, taip elgiasi. Blogi popie- 
iai darbininkams.

—o—
Wood Mill ir Ayer Mill 

lirbtuvės jrgi daug darbinin- 
cų ąjįeido, antrą pakaitą su- 
urėjo? kombrūmio, o taip pat 
*^kitiL|se skyriuose paliuosa- 

darbininkus. Per kelis mė- 
lesius dirbo valdžios darbą. 
)abar tas darbas baigiamas. 
Turi ant rankų tik 117,000;

svarų. Tai yra menkniekis. Už 
2—3 savaičių bus užbaigtas, 
jeigu negaus daugiau užsaky
mų. Darbininkams bus blogai.

Taipgi vietiniai laikraščiai 
ir vietinė valdžia pusėtinai iš- 
gązdino darbininkus, paskelb
dami, kad Wood Mill kraus
tosi į Pietus, nes ten nupirko 
didelį plotą žemės. Miesto 
Seimelis parašė laišką Am. 
Woolen Co. prezidentui, už
klausdamas, ar visai išsi
kraustys. Dar atsakymo nega
vo.

Jei tiesa, tai daug darbinin
kų liktų bedarbiais, nes, kai 
pilnai dirbdavo, tai firmai 
dirbo apie 15,000 darbininkų. 
Nukentėtų darbininkai, nu
kentėtų ir miestas. Dėl to ir 
miestas pradėjo ne juokais 
rūpintis.

—o— ,
Dipukai buvo surengę pik

niką tautiškoje kempėje. Pik
nikas— kaip ir visi, bet prog
rama, tai tik- “sorkės.” Kalbė
tojais buvo pasikvietę žilionį 
ir Jankauską. Pirmiau pavai
šino šnapsu., kad galėtų ge
riau rėkti. Kitas kalbėjo vie
tinis, dipukas Burneika. Na ir buvęs užpultas pirmiau, 
vienas kitą gyrė.

O Jankauskas ypač neigė 
darbininkų judėjimą. Neišken
tusi, viena moteris išsitarė: 
“Nėra didesnio biaurybės ir 
•provokatoriaus, kaip Jankaus
kas.”

Jankauskas ragino dipukus 
dirbti atgavimui smetoninin- 
kams Lietuvos, jiems žadėjo 
padėti “paliuosuoti” Lietuvą. 
Tačiau žmonės kalba, kad 
būtų geriau1, jei Jankauskas- 
Jenkins paliuosuotų šnapsą, 
jo nebevartotų. Tuomet gal 
suprastų, kad Lietuva niekuo-1 
met nebebus smetoninė. Caris-' 
tiniai padaužos, kaip Smirno-1 
vai, Denikinai ir kiti, kurie 
svetimųjų pagalba norėjo 
tapti ponais savo tėvynei, 
vieni nenurimdami galą gavo, 
o kiti viešbučiuose

valydami nusirami- | 
pat bus ir ponams 
lekajams.

—-o—
Piktadariai apvogė John 

Hancock apdraudų kompani-

lūs ant jo antru kartu, neteko 
gyvasties.

Jis surinkdavo pusėtinai 
pinigų. Piktadariai turbūt bu
vo nutėmiję. Jis nepasirodė 
raštinėn per dvi dienas. Ma
nė, kad gal kur išvažiavęs. 
Bet trečią dieną atrastas ne
gyvas. Buvęs duoklėmis su- 
kolektavęs $500 ir už tuos tu
rėjo gyvybę prarasti.

Agentai turėtų apsisaugoti 
Velyk neiti, nes yra pavojus.

—o—
New York o milijonierius 

geriau užlaiko šunį, negu dar
bininkus. Ten prie garsiosios 
Fifth Ave. randasi mažiukas 
šuniukas vardu Taby. Jisai 
miega auksinėje, lovoje, turi 
tarnaites, kurios jį apžiūri. 
Turi 6 advokatus. Turi mie
gamąjį, valgomąjį ir poilsio 
kambariais, nes milijonierka jo 
savininkė jam paliko milijo
nus turto. O darbininkams ne
paliko nei sudilusio cento.

Ant tos pačios gatvės 
vargšai žmoneliai ateina ieš
koti atmatų bačkose kąsnio 
duonos.

Ar nebūtų buvę geriau, kad 
toji poniutė būtų palikusi pi
nigus užlaikymui pinigų, ne
turinčių senelių ar kitai lab
daringai įstaigai?

Lawrenco Žvalgas

daug geriau, negu buvo iš 
kalno tikėtasi. Taip mums ir 
Jonas Valentis sakė. Jis buvo 
labai pasitenkinęs, kad jo 
studentai labai kooperavo su 
juo, jo nurodymus mielai pri
ėmė.
J Dainavimo srityj bene leng
viausiai darbas ėjo. Mildred 

iStansler — ji gabi vedėja, jai 
vyko sumokint gražiai dainuo
ti mokyklos 
to puikiai 
paskutiniam

*/|F. Balevičia
kai vartojo pianą, prie to 
daineles apvilko “rūbais” 
kykloje būdamas.

Antrąją savaitę lietuvių 
kalbos dėstymas truputį su* 
šlubavo, nebeįvyko kasdien 
pamokos'^ėl to, kad darbas 
ištraukė mokytojus iš mokyk
los. Ne ką padarysi, kad taip 
dejos. Ateityj, veikiausiai, bus 
prisirengta geriau.

—o—

/ i * :A

Chicagos Žinios
Juozas Bendokaitis sugrįžo 

iš ligoninės namo, bet dar ne- 
pasveikęs, vis dar tebesiranda 
gydytojo priežiūroje. Gyvena 
3238 So. Halsted St.

Worcester, Mass
Apsidairius Meno Mokykloje

Liepos 17 d., mes tryse, už
kliūtom j LMS atostoginę į- 
pusėjusią Meno Mokyklą 
Olympia Parke. Kai tik pribu- 
vom į vietą, tuoj mus apstojo 
artimieji, kurie jau čia radosi 
nuo pat pradžios mokyklos. 
Radome juos ir visus kitus la
bai linksmai nusiteikusius, 
taip pat pasitenkinusius jųjų 
maitintojais ir visa aplinka, 
daržo grožiu ir visais pavan* 
kūmais.

Netrukus ir mes pralinks- 
mėjome, kai Al. Merkis gru
pę jaunimo surikiavo šokti 
įvairius tautinius šokius. Ne 
kartą teko matyti šokant pa
našius šokius, bet vis neturėta 
suipratimo, kaip tokia grupė 
būna sumokinama, taip mik
liai, taip jautriai išsisukinėti, 
išžingsniuoti prie muzikos 
ritmo.

Pamokų protarpiuose susi
pažinome su usteriečiais ir iš 
toli atvykusiais, niekuomet 
nematytais, menininkais. Visi 
buvo labai draugiški, visi ū- 
pingi, tad su daugeliu iš jų 
pasidalinolne mintimis apie 
meną, kaip kur kas yra vei
kiamą, ir tt.

Nuo seniai turėjau geismą 
pamatyti, kaip režisuoja, su- 
mokina vaidinimo, čia bųyo 
ta vieta tą viską patirti, kai 
Jonas Valentis, vaidinimo 
mėgėjus susisodinęs, jiems 
dėstė pamokas, kaip reikia 
kalbėti, koki judesiai daryti, 
kokias kur pauzas daryti, 
kurioj dalyj vaidinimo būt 
meilus, ^draugiškas, 
dar kitoj — žiaurus, 
neperkalbamas.

Kitomis dienomis matėme, 
kaip vaidintojai praktiškai 

| veikė. Tuomet teko gerai įsi-

žavus, 
piktas,

vaidintojus,žiūrėti į tuos 
ypač jaunuolius, kurie menkai' 
vartoja lietuvių 
jiems sunku ant greitųjų pra
silavinti vaidinti. Kaip ku
riem ir iš senimo buvo tas 
pats; nelengva perimti karak* 

iterį iki juos įtikrina, jiems į- 
Į kalba, ši pamoka labai tinka 
jtierns, kurie siekias kolonijose 
i parodyt mėgėjam, kaip reikia 
prisiruošti prie pjesės vaidini
mo.

| Daug mūsų draugų ir drau- 
y. i giu daro klaida, kad į tokia, ’lėkštelės , . v. _ , , . , , ,kaip si, mokykla neatvyksta 

' pasisemti gražaus 
kaip padėt savo 
pravesti tinkamiau 
mus.

Nors, kaip pirmiau sakyta, 
_________ — sunkoka sumokyti jaunuolius, 

jos agentą Leo Monfret ir nu-j bet Jono didelėmiš pastango
mis, su kantrumu ir mokėji
mu perduoti mėgėjams veika
lo prasmę, karakterį, jaus
mus ir iš nieko, taip atrodė-— 
sto j os k ūnu .• - V aid in i m as -išėjo

kalbą, kaip

ir grindis 
no. Taip 
Smetonos

žinojimo, 
kolonijoje 

vaidini-

žudė. Atrastas išmestas ant 
Grag St., užpakalyje krū
mokšnių (brushes). Jis buvo 

bet 
išlikęs gyvas. Dabar, užpuo-

,\

dalyvius. Jie dėl 
ats ir e k om e n d a v o 
parengime. O 

vikriai, meistriš- 
ir

mo-

—o—
Išbuvusi keletą savaičių li

goninėje, Balčaitienė sugrįžo 
namo, 6141 Karlov Ave.

Baltaičiai yra nariais lietu
vių org. Jackson Park srityje.

—o—
Antanas Langevičius irgi 

jau sugrįžo iš ligoninės, bet 
ir jis tebesiranda po gydytojo 
priežiūra.

—o,—
žuvusiojo pareigose gaisra- 

gesio Edward F. Paulen’o šei
niai kaimynai, biznieriai ir 
šapų darbininkai pasimojj su
kelti $6,500. )

—o—
šį mėnesį mūsų mieste, ti

kimasi, apsilankys apie 19,- 
000 svečių, atvykstančių dele
gatais į konvencijas ir parodų 
žiūrėti.

—o—
Pradedant rugp. 1-ma ir 

čia pakelti gasolinos taksai 
vienu centu, viso dabar mo
kame po 4 centus ant galiono. 
Paskiausias pakėlimas Illinois 
valstijoje buvo buvęs 1929 m.

? S. I. T.

APIE ATOSTOGAUTO
JUS IR SVEČIUS

Liėpos 28-tą būrys lietu
vių iš trijų 'valstijų (Illi
nois, Indiana ir Michigan) 
buvo susibėgę vienon vie
ton pasveikinti naujave- 
džiųs Petrą ir Kostę Rim
kus. Nuvyko pas juos ve
žini vaišėmis ir dovanomis. 
Greta naujavedžių,. dalyviai 
nepamiršo rasistų padary
tų Jonikams ir dienraščiui 
Vilniai medžiaginių nuo
stolių, apdovanojo tam 
tikslui įkurtą fondą.

Dr. Algirdas Prūsis per
kėlė savo kabinetą nuo 
Fairfield Ave. prie Califor
nia ir 71-mos gatvių, į šei
mos pasistatytą naują na
mą.

Frank Kirka, ilgokai dir
bęs spaustuvėse, pastaruo
ju laiku nesveikavęs, įsigi
jo drabužių valymo įmonę 
prie 5709 St. Morgan St., 
tikėdamasis, kad šis užsiė
mimas bus ramesnis. ■

’ Marijona Romanienė 
randasi namie, 9105 South 
Eberhart St., bet iš namų 
išeiti vis dar neturi svei
katos. Tad mylėtų susitik
ti savo artimuosius namie.

ž. G.

pasival-

iš jauni- 
atsineši- 

valgių ga- 
ir mokymo

Dabar nors trumpai apie 
Olympia Parką, apie usteric- 
čius draugus, drauges, apie 
jų nuoširdų darbštumą, kas 
daug dasidėj'o prie tos tvar
kingos mokyklos. Iš jų ne vie
nas menkai tegalėjo pasilsėti 
mokyklos eigoje, nes reikėjo 
visu kuo aprūpinti' mokyklos 
dalyvius ir net svečius^ La
biausiai sunkus darbas buvo 
suvirtęs ant draugių moterų, 
kurios rūpinosi, sunkiai dirbo, 
valgius gamino, į laiką juos 
išdavė, ir tt. Kiek jiems buvo 
darbo ir rūpesčių mums, kąi- 
po svečiams, tas nebuvo pil
nai žinoma. Mes rasdavome 
viską pagaminta, padėta tik, 
būdavo, atsisėdam, 
gom ir baigta.

Neveltui girdėjom 
mo ir senimo puikų 
ma link komisijų 
mintojų, žinoma 
vedėjų.

Jei kas būt ir norėjęs neti
kėt, kad čia da]yviai visų kuo 
buvo pasitenkinę, tai ryte lie
pos 22 d. viską galėjo paste
bėt prieš apleidžiant Olympia 
Parką. Kaip jaunimas, taip ir 
senimas atsisveikinant su šei
mininkėmis, su mokytojais, su 
naujai sutiktais draugais, ap
gailavo, kad jau reikia skirtis 
iš tokios gražios 'draugystės, 
tokio gražaus, malonaus ap
tarnavimo, tokios puikios vie
tos, kurioje nieko netrūko, 
tik joje būti ir visu kuo gė
rėtis. Veik visiem tryško iš 
akių ašaros sakant: “Iki kito 
tokio pasimatymo!”

Vargu būt galima surasti 
Amerikoje lietuvių užlaikomą 
tokią vietą, kaip ši usteriečių. 
Čia, yra gražus ežeras, nusi
rengimo parankumai, galima 
jame maudytis, valtimis irsty
tis, graži šokiams svetainė, 
kita — poilsiui, porčiai atvi
ram ore pasėdėt, jai kartais 
drėgnas oras, jei 
išeiti į daržą. Pieva 
janti, įvairūs medžiai, 
žydi. Nenuobodi vieta.

Garbė tiem draugam, 
gėm, kurie įsteigė šią

ne,malonu 
žaliuo- 

gėlės

clrau- 
vietą 

ir tiem, kurie ją palaiko. Jie 
ir mokyklai užleidžia vietą, 
patys gana sunkiai dirba, vis
kuo rūpinas.

Jeigu ir sekamais metais 
vėl bus suikūrta meninė mo- fi 
kykla, jeigu galėčiau daly
vauti LM;S veikėjų galutinuo
se tarimuose, .kelčiau 
rankas už mokykos vėl 
mą Worcesteryjc ir : 
čiau, kiek galėčiau, 
dramos mėgėjus, kad 
žiuotiL pasilavinti vaidinimo. 
Tuo pamatytume, kaip kolo
nijose vaidyba pagerėtų. Bet 
gaL jau usteriečiai bus pavar
gę, čia .mokykla buvo per 
ketverius metus, dėl mokyk
los jie daug yra įdėję rūpes
čių ir sunkaus darbo.
/ Dar vienas dalykas, tai 
'reiktų nustatyt mokinių am
žius. Labai jaunučiai nereiktų 
priimt, juos reikia dar namię 
mokyti. Vikutis.

Nellie Botyrienė su -šavo 
anūke išvyko atostogų į 
Hot Springs, Arkansas, o 
iš ten žadėjo pasiekti ir 
Florida.

•

A. ir J. Madekšai išvyko 
į Miami, Florida. , x

Gale liepos mėnesio ato
stogauti užmiestyje išvyko 
daktaras Vincas Šimkus. 
Žadėjo užtrukti trejetą sa
vaičių, v

M. Plečkaitienė atostogo
mis turėjo išvyką į Wis
consin.

Marketparkiečiai Charles 
ir Marijona Bartnikai su 
dukra ir žentu svečiavosi 
pas gimines Trentone ir ap
keliavo daug miestų rytinė
se valstijose, tarpe kitų ir 
stambiuosius lietuvių cen
trus — New Yorka, Phila- 
delphiją, Worcester į. I r 
matė daug gamtos ir tech
nikos įdomybių.

•

Pas chicagiečius viešėjo 
Stela Pavilonis ir sūnus 
Radni.

t

Montrealiečiai čekaičiai 
svečiavosi pas švogerį Ale- 
konį.

Lankosi Kazys Kiselis iš 
Wisconsin, tos kolonijos lie
tuvių darbuotojas. Svečia
vosi pas giminaitę D. Juš
kienę.

New Haven, Conn.
Kadaise Pond Lile Co. 

darbininkai buvo išėję į 
streiką. Keistai atsitiko. 
Unijos nariai nebuvo gerai 
organizuoti, todėl patys pa
gelbėjo streiką sulaužyti, 
nekurie grįžo, bet jau nebe
gavo savo darbo, kurį pir
miau dirbo. Toki statomi 
pajuokai. Žmonės turėtų 
pasimokyti iš savo klaidų. 
Turėtų suprastų kad be 
vieningumo sunku laimėti.

" • '

LDS 16 kuopos susirinki
mas įvyks pirmą antradie
nį, rugpiūčio (Aug.) 7 die
ną. Tie, kurie skaitysite šį 
pranešimą, paraginkite sa
vo draugus dalyvauti. Ži
note, kad yra nutarta daly-'*^ 
vauti 5 apskrities bankiete 
Waterburyj, Lakewood 
Parke. Reikia pasikalbėti, 
kaip geriau sutartinai daly
vauti. 

' •
Mirė Antanas Dickus, 

pirmojo karo veteranas, to
dėl palaidotas su militariš- 
ku patarnavimu.

Antanas buvo laisvų min
čių žmogus, turėjo daug 
draugų, visų pakraipų. Bet 
mirusį jį padarė dideliu ti
kėjimo žmogumi. Mirusio 
kūną nuvežė parodyti, kaip 
atrodo bažnytėlė, kurios jis 
nelankė per daugelį metų.

J. S. K.

i abi 
laiky- 
ragin- 
visus 
suva-

Washington. — Lakūnų 
komanda skelbia, kad vien 
liepos mėnesį jie užmušę 
bei sūžeidę “76,000” šiauri
nių- korėjiečių ir - kinų.-

S CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio Valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiški įruošta mūsą 
Šermeninė. Mūsą patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Lietuvių kriaučių 
i piknikas šiandien

Lietuvių kriaučiai ir jų rė
mėjai šiandien susirenka j 
Dexter Parkų piknikauti. Jai 
bus didžiulis piknikas. Visa
da lietuviai kriaučiai turi di
delius piknikus, tai ir šis bus 
nemažesnis.

Lietuviai kriaučiai turi 
daugelį savo pritarėjų, kurie 
taipgi dalyvaus šiame pikni
ke. Turi daug biznierių, kurie 
nuolatos kriaučius paremia.

Taigi, šiandien, ęeštadienį, 
rugpjūčio 4, visi j ttfauKsiime j.' 
Dexter Parką’ir visi kartū 
linksminsimės. Kriaučius 
; ------------ i----- M-’ 1 ,

Registruojasi busus 
keh’onei į LDS 
kuopų pikniką

Pradžia jau padaryta. Ke
letas norinčių važiuoti į LDS 
kuopų, pikniką jau užsiregist
ravo. Todėl neturėtų vilkinti 
ir kiti. Geriau anksčiau, nes 
paskui gali pritrūkti vietų. 
Pirmutiniam visada užtikrinta 
vieta.

Busas išeis į pikniką kaip 
12:45 vai. dieną nuo Liberty 
Auditorijos ir 1:15 vai. nuo 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo. Kelionė į abi pusi bus 
$1.75. Galima užsiregistruoti 
LDS Centre.

Įžangos bilietus turi LDS 
kuopų sekretoriai. Peikia pas 
juos kreiptis ir įsigyti. Už par
duotus įžangos bilietus visi pi
nigai eina kuopoms.

Kaip žinote, piknikas įvyks
ta sekmadienį, rugpjūčio 12, 
Liberty Parke, Linden, N. J.

' ' irA * Ja u ? fįl' ' I * t t ’ ' ) .*

Civiliu Teisių Kongresas 
prašo finansinės paramos
' Civilių Teisių Kongresas 

pradėjo vajų sukėlimui $50,- 
000 civilių teisių gynimui. 
Kongresas atsišaukia į visus 
demokratinius žmones prašy
damas finansinės paramos.

Atsišaukime nurodoma, 
kaip šiuo metu trempiamos 
demokratinės teisės visoje ša
lyje. Smith o aktu pasiremiant 
areštuojami ir kalinami ko- 
jministai ir kiti darbininkų va- 
daiTHktrrie kovoja už taiką ir 
žmonių gerbūvį. McCarrano 
aktas taipgi naudojamas prieš 
taiką mylinčius žmones ir jų 
organizacijas.

Kad apginti civiles žmonių 
teises ir tuos žmones, kurie 
areštuojami, reikia didelių iš
laidų panešti. Todėl prašoma 
pagalba, kad sukelti $50,000. i

Liberty Auditorijoje
Antradienį čia lankėsi du 

jauni ( kanadiečiai lietuviai, 
Arthuras Kaptainfs ir Eddie 
Bernatavičius. Jie čia atvyko 
savo automobiliu iš TorontoX

praleisti atostogas. Apžiurėjo 
Auditorijos patalpas. Ketina 
ir kitus šioje apylinkėje mies
tus aplankyti.

—o—
•_ Mūsų gabus kompozitorius 
ir pianistas Baleviči.us tik da
bar grįžo iš Worcesterio, kur 
uis praleido virš tris savaites, 
daugiausia LM§ atostogų mo
kykloje. Sako, labai patiko 
worcesterieciai. Negalįs jų 
niekad pamiršti.
, > t z » i e j
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šį sekmadienį, rugpjūčio 4, 

Vincas .Globičius išvyksta į 
dviejų savaičių atostogas, bet 
kartu jis išsiveža ir Auditori
jos gaspadinę Oną Globičie- 
nę. Jie žada atostogas praleis
ti Wilkes Bare apylinkėje.

Nežiūrint to, kad mūsų 
gaspadinė išvažiuoja, valgyk
la bus atdara. Kas nors kitas 
gamins valgius, iki nuolatinė 
gaspadinė grįš prie savo pa
reigų. Rep.

Suėmė narkotikus, kurie 
darė 21 miliona dolerių 

metinio biznio
Policija suėmė Peter Ga- 

lente, Alfred Vamero ir Ben 
Sekzer, kaip narkotikų biznio 
čy'fus, kurie turį ryšius su už
sienio narkotikų biznieriais.

Apskaičiuojama, kad jie 
darė metinio biznio apie 21 
milięną dolerių. Detektyvai 
liudija, kad Peter Galente 
mokėdavo už 33 narkotikų 
uncijas $12,500, pardavinėda
vo po $600 unciją. Tai milži
niškas pelnas pasidarydavo. 
Jie išparduodavę narkotikų 
už $420,000 į savaitę.

Vėl Planuoja Kelti Fėrą
Board of Estimate pirma

dienį laikė per 7 valandas su
sirinkimą, kuriame visaip pla
nuotą, kaip sukelti 15 milio- 
nų dolerių, kad subalansuoti 
miesto budžetą. >

Buvo pasiūlyta kelti važi
nėjimo fėrą, taipgi mažinti 
Welfare ir sveikatos reikalų 
fondus. Bet galutino tarimo 
nepadaryta.

Daugiausia kalbėta, kad į- 
vedimas 40 valandų savaitės 
transportacijos* darbininkams 
sudarysią apie 30 milionų do
lerių daugiau išlaidų. Tai 
dėlto jie mano, kad reiksią 
pakelti transportacijos fėrą.

ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!
= 1

Metinį L. D. S. Trečiosios 
Apskritos Kuopų

PIKNIKĄ
• / .1

SekmacL Rugp.-Aug. 12
340 Mitchell Ave., Linden, N.J.

Parkas atdaras nuoU2-tos vai. dieną.

BUŠAI IŠEIS:
Nuo Liberty Auditorijos, 110-04 Atlantic Avenuo, 

Richmond Hill, N. Y. — 12:45 P. M.
Nuo Liet. Amer. Piliečių Kliubo, 280 Union Avenue, 

Brooklyn, N. Y. — 1:15 T*. M.
KAINA: ROUND TRIP $1.45.

Puikūs patarnavimas parke yalgiais ir -gėrimais.
Iki pasimatymo! > ’ RENGĖJAI.

Aido Choras
. Aido Choro pamokos prasi

dės penktadienį, rugpjūčio 
10, kaip 8 vah vakare, Liber
ty Auditorijos muzikos kam
baryje.

Visi choro nariai ir tie, ku
rie norėtų prie choro prisira
šyti, kviečiami dalyvauti pir
mose šio sezono pamokose.

Choro pirm.

Sietyno Choras
Visi Sietyno Choro nariai 

kviečiami dalyvauti pamokose 
antradienį, rugpjūčio 7, toje 
pačioje vietoje, kur visada 
choras turi pamokas.

Taipgi turėsime pasitarimą, 
kaip geriau' prisiruošti, prie 
Sietyno Choro pikniko, kuris 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
19, Linden, N. J.

Choristas.

Kaip apsisaugoti nuo 
vaiką paralyžiaus

National Foundation for In
fantile Paralysis Kings Coun
ty skyrius turi veltui platinti 
literatūros, kuri parodo, kaip 
geriausia vasaros metu apsi
saugoti nuo paralyžiaus, štai 
šeši patarimai:

1. Dirbant, žaidžiant ar 
mankštinantis nereikia per
daug suvargti. Tai tinka vy
rams, moterims ir vaikams.

2. Maudantis nereikia per
šalti ir nereikia sėdėti ant 
šlapių drapanų.

■ 3. Tuo metu, kai vaikų pa
ralyžius plinta, nereikia turė
ti burnos ar gerklės operacijų.

4. Nereikia naudoti kitų as
menų rankšluosčių, lėkščių ir 
valgymo įrankių.

5. Nereikia laikyti vaikų 
tose vietose, kur polio liga 
plečiasi. K-lauskitė savo dak
taro ar sveikatos departmento 
patarimų.
’ 6. Geriausia vasaros laiku 
laikyti vaikus tose kempėse ir 
žaidimo vietose, 'kur yra gera 
sveikatos priežiūra.

Mirė užkritęs ant moters
John Hill nežinia kaip 

iškrito iš savo apartmento 
šešto aukšto ir užkrito, ant 
praeinančios moters Pasqulina 
de Franco. Nuo susižeidimo 
jis mirė, o moteris St. Vincen
to ligoninėje pripažinta leng
vai sužeista.

Palaidotas Antanas 
Bakaitis

Antanas Baltaitis, 70 metų 
amžiaus, mirė liepos 27 dieną, 
1951 m. ir tapo palaidotas 
liepos 30 dieną, Alyvų kapi
nėse, Maspeth, N. Y. Antaną 
paskutiniu sykiui' atsisveikinti 
suvažiavo giminės ir pusėti-. 
nas^burelis draugų ir draugių 
ir palydėjo į kapines. Prie 
kapo draugas A. Bimba pasa
kė kalbą apie Antano gyveni
mą ir jo atliktus darbus.

Antanas buvo per visą Sa
vo gyvenimą tikras kovotojas 
už darbininkams geresnį bū
vį. Jis prigulėjo prie darbinin
kiškų organizacijų ir jose 
kiek galėdamas veikė. Buvo 
skaitytojas ii\rėmėjas Laisvės 
ir visos darbininkiškos spau
dos. žodžiu1 sakant, jis viską 
mylėjo, kas prakilnu ir tei
singa.

Taipgi jis buvo sunkaus 
darbo darbininkas, nes dirbo 
mašinšapėj. Bet per paskuti
nius 8-nis metus sirginėjo, ne
dirbo dirbtuvėj, o tik namie. 
Antanas paliko žmoną Kazi
miera, sūnų Joną, marčia ir 
dvi anūkes. Amerikoje išgyve
no apie 45 metus. Paskutiniu 
laiku gyveno 513 Cleveland 
St., Brooklyn, N. Y. z

Ilsėkis, brangus Antanai, 
gražiame Alyvų kalnelyje. 
Lai būna lengva tau šios ša
lies žemelė! M. Juškienė

P. S. K. Baltaitienė Antano 
laidotuvių metu paaukavo 
dienraščiui Laisvei $5. M. J.

Pasimokėjo bausmę už 
kitų niekinimą

Robert Drennan buvo pa
trauktas teisman už niekini
mą, pravardžiavimą kito 
žmogaus, - būtent, saldainių 
krautuvės savininko Louis 
Drucker. Bridge Plaze teis
me magistratas Charles Solo
mon nuteisė jį pasimokėti $50 
ir davė 60“ dienų ęuspendu.o- 
tos bausmės. Teisėjas paste
bėjo, kad niekam netinka sa
vo kaimyną pravardžiuoti ar 
niekinti. •

Tas pats Drennan, laukia 
Jeismo už savo žmonos Agnes 
apmušimą. Už tai jis buvo už
darytas kalėjimai! birželio 
29 d.

1W0 apeliavo į 
aukštesnį teismą

1 i

International Workers Or
der, kurią New"* Yorko Ap
draudos Departmentas pasi- 
mojo likviduoti kaip “komu
nistinę” fraternalę organiza
ciją, dabar apeliavo į N. Y. 
Supreme Court Appellate Di
vision. I WO advokatai reika
lauja, kad aukštesnis teismas 
pamainytų nuosprendį žemes
nio teismo, kuris- palaikė Ap
draudos Departmento pasimo- 
jimą likviduoti šią organizaci
ją.

. IWO apeliacija parodo, 
jog Apdraudos Departmento 
pasimojimas yra pavojingas 
demokratinėms žmonių tei
sėms ir fraternalėms organi
zacijoms. Kadangi/1WO fon
dai yra gerame stovyje, tai 
Departmentas neturėtų jokio 
pamato prie šios organizaci
jos kibti. Tik tada, kai fra
ternal ės organizacijos fondai 
nebeišsiverčia, Apdraudos De
partmentas turi teisę ką nors 
su ta organizacija daryti.

Klaidų pataisymas
Rugpjūčio 1 d. laidoje, 

New Yorko ir Apylinkės ži
niose įsiskverbė kelios klaidos.

Drg. S. Brusoko “Padėkos 
Laiške” buvo iškraipytos ke
lios pavardės. Kur parašyta 
T. Posevičius, turi būti Poške- 
vičius; vietoj J. ir S. Balnū- 
nas, turi būti Balkūnas; vie
toj Bulaikutė, turi būti Palai
ki u te.

Už šias nemalonias paklai
das atsiprašome tų, kuriuos 
jos paliečia.

Anglijos ir Francuzijos 
žmonės bijo Amerikos
Associated Press ekzekuty- 

vis direktorius Kent Cooper, 
pereitą pirmadienį grįžęs iš 
Europos, pareiškė reporte
riams, kad Anglija ir Fran- 
cūzija baisiai nugazdintos 
Amerikos apsigynimo spaudi
mu. Jos bijo, kad apsigynimas 
nepavirstų į užpuolimą.

Niekas Anglijoje ii’ Franci- 
joje nenori karo, jis pabrėžė.

PARDAVIMAI

SKELBKITeS LAISVĖJE

SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

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

Vedybom ir parėm keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik vi
sokią duoną, bet ir Tortus, Keksus, 
Piragus ir Piragaičius.

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

Tel. Yaphank 3218 ar 3202.

Varpo kepykla greitu laiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L. I. Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji 
užsisakyti Varpo kepyklos duonos ar pyragų, pašau- 
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

Tik kepėjai težino 
sekretų Varpo pro
duktų gerumo.

MARKET

Filmos-Teatrai Kas valdo vario pramonę?

Roxy Teatre, 7 Ave. ir 50 
St., Manhattane, pradėta ro
dyti nauja filmą “Mr. Belve
dere Rings the Bell.” Tai įdo
mi filmą, parodanti senus 80 
metų žmones jaunystės dva
sioje esančius.

Stage show taipgi turi daug 
įvairumo, ypač “Bal Masque”.

—o—
Radio City Music Hali, 

Rockefeler Center, jau trečia 
savaitė rodoma garsi filmą 
“Show Boat”.

Stage show taipgi turi di
delio įvairumo.

Stadium koncertai
4-------

Stadium koncertai sėkmingai 
tęsiasi. Daug; publikos juos 
lanko. Rugpjūčio 6, 7, 8 bus 
paskutinė šešių savaičių prog
rama, kuri bus labai įvairi. 
Garsūs dainininkai dalyvaus. 
Stadium Symphony Orchestra 
pasiruošusi suteikti svečiams 
gražios muzikos. Galima bus 
išgirsti garsiuosius Metropoli
tan Operos dainininkus.

Inventorius pakilo
1951 metais biznio invento

rius pasiekė 69 bilionus dole
rių vertės arba 30 procentais 
pralenkė pernykštį inventorių.

SUSIRINKIMAI

Kennecott Copper £orp., 
Anaconda Copper. M4piing Co. 
ir Phelps Dodge Coiy. k°n’ 
roliuoja tris ketvirtadalius vi
so J u ngti n i ų Valsti j ų | vario 
rezervo. /

BROOKLYN (RIDGEWOOD), N.Y.
LDS 103 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, rugpjūčio (Aug.) 
7 d., pradžia 8 vai. vakare, bus Ša- 
polo-Vaiginio salėje, 147 Thames St. 
Prašome visus narius dalyvauti su
sirinkime ir užsimokėti duokles, kad 
neliktumėte suspenduoti. — P. Ba- 
barskas, prot. rašt. (150-51)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

jvyks antradienj, rugpjūčio (Aug.) 
7 d., pradžia 7:30 vai. vakare, L. 
A. P. Kliubo svetainėje. Prašome 
narius skaitlingai susirinkti, nes va
sara jau eina prie pabaigos, tad tu
rėsime pradėti rengtis rudeniniam 
sezonui. — Prot. Rast. (150-53)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAKOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS Polisher-Emery- 
Man, patyręs, puikiausia mokestis. 
Kreipkitės: Virginia 9-4696.

(148-52)

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUOJA apartmentas As

toria. Keturi šviesūs kambariai sų 
šaltu vandeniu. Nėra apšildymo. 
Kambariai yra geroje vietoje šapi- 
nimo ir susisiekimo, 'šaukite nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Telefonas: AL. 5-7546.
t (152)

Prie ramios šeimos išsinuomuoja 
švarus, geras kambarys. Atskiras 
įėjimas. -Šilima ir šiltas vanduo.

Mikalaus, 558 Ridgewood Ave.,
• Brooklyne. (150-152)

Pasirenduoja išfornišiuotas geras, 
šiltas ir šviesus kambarys. Paran
kioje vietoje, arti gero susisiekimo. 
Kreipkitės:

Mrs. Yačino, 105 So. 3rd St.
Brooklyn 11, N. Y.

(150-152)

PRANEŠIMAS^
MONTELLO, MASS.

Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 5 
dieną įvyks piknikas Lietuvių Tau
tiško Namo Parke. Pikniką rengia 
Biručių Pašalpinė Draugystė. Par
kas yra gražus ir vfsiems gerai ži
nomas.'“ Prašome atsilankyti. — Val
dyba. (150-151)

Kiti piknikai Lietuvių Tautiško 
Namo Parke įvyks sekamomis die
nomis:

Amerikos Piliečių Kliubo — nedė- 
lioj, 19 d. rugpjūčio.

Gintarų Radio Valandos piknikas 
bus sekmadienį, 26 d. rugpjūčio.

Rugsėjo 2-3 dd. įvyks piknikas 
Liuosybės Choro.

Rugsėjo 16 d. bus antras Mass, 
valstijoje piknikas paramai dienraš
čio Laisvės. — G. Shimaitis.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Sįfeet
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
V&Iandoe: '?

9—12 ryte; 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

PARSIDUODA Cabins ir Trailer 
Parkas, Groserių ir Delikatessų 
krautuve; 3 kambariai. Visi ‘nauji 
įrengimai ir šaldytuvai. 9' namukai 
parsamdomi ištisiems metams. Ap
šildymas garu, naujoviniai pagerini
mai. 5 akrai žemes, garažas dviem 
automobiliam. Yra ir Cąbins kaip 
draugiškas viešbutis; geros būdos 
vištoms. Savininkas nori tatai pajr- 
samdyti.

North Branch, Route 28. New Jer
sey, 40 mylių nuo New Yorko. Bu
šai pravažiuoja pro duris. — Mrs. 
C. Anderson. (150-54)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-834Z

TONY’S
UP-TO-DATE^

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRRI.
Z

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

. LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION Telefonas ?
EVergreen 4-8969

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

Kampas Union Ave. ir Hooper Street.
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