
A. Šocikas ir K. Petkevičius. 
“Prieteliškumo kalba.” 

pie Olimpijadą.
S pastogėje.

Rašo R. MIZARA

Prieš porą savaičių šioje 
kolumnoje spėjau, jog Olim-' 
pijadoje, vykstančioje' Ilelsin- 
kiuose, bus gražiai atstovau
ta ir mūsų tėvų šalis, Lietuva.

• Pasirodo: Olimpijadoje,
tarp kitų Lietuvos atletų, šau
niai pasižymėjo bokso meis
tras Algirdas'Šocikas ir krep
šinio žaidėjas Kazys Petkevi-V v.C1US.

Associated Press sporto ko
respondentui Algirdas Šoci
kas itin “krito akin”. Britai 
sportininkai juo taipgi labai 
domisi.

Deja, tiek Associated Press, 
tiek United- Press žinių agen
tūros, rašydamos apie tarybi
nius atletus, Olimpijados da
lyvius, visus juos suplaka i 
vieną tautą, — visus vadina 
“rusais”.
^Tarybų Sąjungos sport in i n- 

k# komandas sudaro visokių 
r atletai: rusų, ukrainie- 

baltarusių, lietuvių, lat
vių, estų, gruzinų, ir kitų tau
tų rinktiniai sūnūs ir dukros. 
Bet žiopli rašytojai vadina 
juos ne tarybiniais, o rusais 
sportininkais!

Nors kartą, rodosi, turėtų 
ir tie rašytojai sužinoti, kiek 
savaitėje ’yra ketvirtadienių!

★

Maskvos spauda teisingai 
sako, jog amerikiečiai ir ta
rybiniai atletai Olimpijadoje 
kalbasi “prieteliškumo -kal
ba.”

Tarybiniai atletai vaišina 
amerikiečius, o mūsiškiai—ta
rybinius. Jie vieni kitus ger
bia ir draugiškiausiai lenkty- 
niuojasi sporte.

V Taip ir turi būti! Juk pado- 
fTis Amerikos žmonės neturi 
jokios. neapykantos Tarybų 
Sąjungos žmonėms, nežiūrint 
to fakto, kad mūsų'kraštp ko
mercinė’spauda ir rūdijas be' 
atvangos lieja šmeižtų ir me
lų statines prieš Tarybų Są
jungą. •

Nežinia, kiro baigsis ši O- 
limpijada, — o ji oficialiai 
baigsis rugpiūčio 3 dieną.

• Kuri šalis išeis ‘ laimėtoja 
taškais, nėra tiek svarbu.

Svarbu, kad šitoje OlimpL 
• jadoje buvo pasiektas tarp į- 

vairių kraštų jaunų žmonių 
prieteliškumo, draugiškumo, 
broliškumo didžiulis taškas. 
O tai reiškia tašką už taiką 
pasaulyj.

i Olimpijadinės lenktynės, — 
™/Jetikos ir meno srityse, — 
eĮlifaė Graikijoje, sakoma, 776 
mietais prieš krikščionybę.

Q 1896 metais Atėnuose, 
senajame stadione, įvyko tarp
tautinė Olimpijada, panaši 
šių dienų Olimpijadoms.

1900 metais Olimpijada į- 
vyko Paryžiuje, po to Londo
ne, dar vėjiau St. Louis miesj 
te, ir tt.- į < • . ų

Kur įvyks Olirtipij’acfa 1*956' 
metais, dar nėra žinoma. Sa
koma, Australija nori . tas 
sporto iškilmes turėti pas saj 
ve.

Jei aš turėčiau tame reika* 
s v • le balsą, tai paduočiau jį už 
• . ' Kiniją. \

E . Kalbant apie lenktynes:
baigėsi Lietuviu Darbininkų 
Susivienijimo vajus dėl naujų 
narių įrašymo.

Pirmoje vietoje stovi Al 
Kasparas, iš Los Angeles mie
sto; antroje — J. J. Mockaitis, 
iš Bridgeport©; trečioje Kle-

I mensas Kairis, iš Čikagos.
Al Kasparas pasiekė 518 

taškų ir laimėjo $100 dovaną, 
y,Kasparas su žmona bus dele- 
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TEISĖJAS NESUTINKA 
PANAIKINT BYLĄ PRIEŠ 
15 KOMUNISTŲ
Užgiriu FBI pareiškimą., kuris 
iš anksto nusmerkia komunistus

510,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPIŪČIO 16-TA

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Ed. J. 
Dimock atmetė prašymą 
panaikint bylą prieš 15 va
dovaujančių komunistų.

Teisiamųjų advokatai 
prašyme nurodė, kad nega
lima tikėtis teisingo bylos 
išsprendimo, ypač dabar, 
kai valdžia per savo FBI 
agentus taip plačiai pa
skleidė kaltinimus, prieš ko
munistus. 0 tie kaltinimai 
pagaminti ragangaudiško 
senatoriaus MhcCarrano ir 
jau buvo naudojami šiame 
teisme.

FBI-McCarrano pareiški

Teismas atmetė Marylando 
komunistu apeliaciją

/ Baltimore, Md.— Mary
lando valstijos apskrities 
teismas atmetė penkių ko
munistui ir vienų progresy
viu advokato apeliaciją.

Jie buvo pirmiau nuteis
ti'2.iki 5 metų kalėti ir po 
$1.000 baudos sumokėti už 
tai, kad “suokalbiave nu
versti Amerikos valdžią.”

Piety Korėjos laivakroviai 
laimėjo streiką

Pusan, Korėja. — Apie 
2,000 laivakrovių per kelias 
dienas streikavo , Pietinės 
Korėjos uostuose, iki Ame
rikos armija sutiko pakelti 
jiems algą 130 procentų.

Parakas žada grįžti 
Egipto sostan

Koma. — Ištremtas Egip
to karalius Farukas sakė 
italams laikraštinin k a m s, 
kad už trejeto mėnesių “vėl 
atsisės į Egipto sostą.”

Farukas, pasivadinės da
bar 'Egipto . kunigaikščiu, 
laikinai aps.igyveno Italijos 
saloj Capri, Su juom yra 
ir naujasis Egipto “kara
lius,” Faruko sūnus, 7 mė
nesių amžiaus.

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas Nagui-bas, naujasis 
Egipto valdovas, phnaikino 
karinę c e n z ū r ą laikraš
čiams.

sis Seimas įkurtų specialį prie
glaudos namui steigti fondą; 
kai pinigų susidės, tuomet 
steigti namą.

M. Pūkio straipsnis įdomus, 
mintys gero^. tačiau, man ro
dosi, josčpaslh^lbtos per vėlai. 
Seimas, (atsiminkime, įvyks se
kamą savaitę. Nėra laiko pro
jektui paruošti.

Tačiau bandysime, kiek ga
lėsimo, tuo reikalu' pakalbėti.

Na, ligi pasimatymo po Sei
mo! • . 

mas, sakoma, pasiremda
mas Markso, Lenino ir Sta
lino raštais, tvirtina, kad 
komunistai planuoja varu 
nuversti Jungtinių Valstijų 
valdžią. Tuo būdu iš anks
to suranda kaltais komu
nistus., teisiamus už vadina
mą “suokalbiavimą nuvers
ti šios šalies valdžią”; taip 
diktuoja ir džiūrei, kad pa
darytų nuosprendį prieš 
juos..

Teisėjas Dimock, tačiau, 
užgyrė šį FBI “dokumen
tą,” sakydamas, kad “val
džia tuom tiktai perspėja 
piliečius, kokiu pavojum 
komunistai grūmoja.”

Jau 7,090 susirgo 
kūdikių paralyžium

Washington. — Valdinė 
Sveikatos Įstaiga paskelbė, 
jog šiemet jau 7,090 ameri
kiečių susirgo kūdikių pa
ralyžium. Vien pereitą sa
vaitę buvo 1,666 nauji su
sirgimai šia liga, tai yra, 
677 daugiau, negu pernai 
tą pačią savaię.

Franciįos gyventojai 
per silpnai dauginasi

Paryžius. — Per šimtą 
pereitų metų Franci jos gy
ventojų skaičius pakilo, tik
tai 6 milijonais ir 450 tūks
tančių, kaip apskaičiavo 
Prancūzų Statistikų Insti
tutas.

Dabar Francija turi 42 
milijonus, 400 tūkstančių 
gyventojų.

Irano premjeras 
pažaboja karalių

Teheran, Iran. —v Prem
jeras Mossadeghas uždrau
dė Irano • karaliui Rhezai 
Pahleviui kalbėtis su kitų 
kraštų atstovais, jeigu 
premjeras iš anksto nebus 
davęs karaliui leidimo.

Me^sadeghas taip pat už
gynė karaliui tartis , apie 
politiką su seimo nariais 
kitaip, kaip tik pagal prem
jero leidimą.

Mossadeghui reikalau
jant, bus išsiųsta užsienin 
karaliaus motina ir. keli ki
ti artimieji jo giminės. Jie 
kišosi politikon ir stengėsi, 
kad būtų anglams sugrąžin
ta Irano naftos - aliejaus 
pramonė.

Chicago. — Suburta po
licija žiauriai < išmetė 250 
darbininkų, kurie sėdėjimu 
streikavo International 
Harvester v kompanijos fa
brike. Areštavo 125 strei- 
kierius.

Rūpinkimės garbingai užbaigti

JAU SUKELTA $8,866.91;
DAR REIKIA $1,133.09

\ I • - - 1

Fondo užbaigimui turime tik dvi savaites laiko. O 
dar turime sukelti virš vienuolikos šimtų dolerių. Ta
čiau turime sukelti, ir turime vajų baigti su nustatyta 
diena. Kaip būtų galima tą reikalą išvesti? Įmatomas 
tik vienas būdas: turime dėti dar nors-po. doleriuką tie, 
kurie jau aukojome. Tada tikrai mūsų finansinis vajus 
bus garbingai baigtas.

Prašome pasiskaityti gražų laiškutį fondo reikalu:

Anksčiau • buvo paskelbta Sr Danilienė,- Bethlehem;-Pa., 
aukojo $3; turėjo ‘ būtr—S. Danilienė, Easton, Pa., $2, ir 
Rėmėjas, Eastfon, Pa., $1. Buvo paskelbta, kad aukojo 
Antanas Latvis $5.00; turėjo būti: Antanas Latvėnas 
iš Hartford, Conn., aukojo $5.00.

Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau 
paskelbti, už gražias dovanas ir prašome visų apšvietą 
branginančių žmonių pasirūpinti vajaus baigimu. .

z Laisvės Administracija

Raudonoji Žvaigžde teigia, 
kad Amerika pralaimės ir 
naują ofensyvą Korėjoj

“Gerbiami Laisvie.čiai! '
Nūdien kiekvienam pažangiam ir progresą mylin

čiam lietuviui būtinai turėtų rūpėti mūsų darbininkiš
kos spaudos išlaikymas. Čia mano dvidešimtinė tam 
svarbiam'reikalui.

Draugiškai, A. M, Metelionis, Chicago, Ill.”.
Daugiau dovanų fondui įteikė šie prieteliai:
V. J. Jasulaičiai, Brooklyn, N. Y...................... $10.00
Gera Laisvietė, Brooklyn, N. Y.............................5.00
Laisvėj Skaitytojai, Easton, Pa.*.................... 5.00
Mary Pocius, St. Petersburg, Fla. ............... 5.00
Anna Raszcik, Alliance, Ohio .................. 5.00
Spartakas, Detroit, Mich..................      5.00

A. Varanauskas, Chenango Bridge, N. Y. ... 3.50 
S. Petrikis, Pittsburgh, Pa.................................. 3.00
Marcella Subach, Thomas, W. Va. ................. 3.00

Maskva. — Raudonoji 
žvaigždė, Sovietų armijos 
laikraštis, sako:

Amerikonai nori suardyt 
derybas dėl .paliaubų su 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublika. Jie rengiasi 
naujam ofensyvui, kuris 
gręsia karo veiksmais ir 
prieš Kiniją. Amerikos la
kūnai todėl vis aršiau bom

Gen. MacArthur tapo fabrikantu 
su $100,000 algos per metus; 
ima ir iš valdžios didelę algą

New York. — Remington 
Rand korporacija, gami
nanti biznio mašinas ir 
elektroniškus įrankius, iš
rinko savo pirmininku ge
nerolą MacArthurą. Prane
šama,, kad mokės jam $100,- 
00Q algos per metus.

MacArthuras buvęs Jung
tinių Valstijų komandierius 
Tolimiesiems Rytams, be 
to, vis ims $19,548 dolerius 
metinės algos iš' valdžios, 
kaip “amžinas” p e n k i a - 
,žvaigždis generolas. , Val
džia dar atskirai apiųpkės 
M a c A rthurui pragyveni
mo išlaidas ir samdys jam 
tris kairinius padėjėjus.

(MacArthuras nieko ne-.
t 

barduoja Šiaurinės Korėjos 
pasienius paliai Mandžūri- 
ją. \

Bet Amerika su savo tal
kininkais negalės - laimėti 
Korėjoje, kaip teigia Rau
donoji žvaigždė. Nes ame
rikonai taip sukėlė korėjie
čius ir kinus, kad jokie A- 
merikos ginklai neįveiks tų 
žmonių.

žino apie mašinų gamini
mą. Remington Rand kor
poracija pasiskyrė jį pir
mininku tiktai dėl aukšto 
vard<f.)
Streiklaužius MacArthuras 
giria kaip “progresyvius”

Apsiimdamas tai korpo
racijai patarnauti, Mac-Ar- 
thuras išgyrė ją kaip “pro- 
gresyvę” biznio organizaci
ją

Ši korporacija yra atkak
li, streiklaužiška darbo uni
jų priešininkė. *

Remington Rand korpo
racijos vice - pirmininkas- 
yra generolas Leslie R. 
Groves. Jis buvo vadas 
atominio^ Oak Ridge į)ro-

'■ '"in ""r—' ' ' ■ '■■■ 1 I ■ —WU

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

ŠLUBUOJA KARINIAI 
ATLANTO ŠALIŲ PLANAI 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Vakarinė Europa nepaspėjo taip 
ginkluotis, kaip Amerika liepia

London. — Atlanto kraš
tų sąryšio konferencija, 
įvykusi Portugalijoj perei
tą vasario mėnesį, buvo nu
tarus, kad jau šiemet jie 
turės sudaryti ir apginkluo
ti 50 divizijų tarptautinės 
kariuomenės, arba milijono 
vyrų armiją, prieš Sovietų 
Sąjungą. Tą planą įpiršę 
Achesonas, Amerikos vals
tybės sekretorius.

Dabar pasirodo, jog tai 
buvo ' tiktai svajone, rašo 
R. H. Shackford, politinis 
Amerikos Scripps - Howard 
laikraščių specialistas. Ka
žin ar bus šiemet paruošta 
bent pusė tokios, tarptauti
nės armijos, sako jis.

Valdžia dar pakelia 
aliumino kainas

t

Washington.—Kainų val
dyba praneša, kad šiomis 
dienomis pakels aliumino ir 
jo dirbinių kainas 5 su pu
se procentais, Sako, tai to.- 
dėl, kad CIO unija išreika
lavo pridėti aliumino dar
bininkams. apie 20 centų al
gos per valandą.

Mossadeghas gavo 
diktatoriaus galią .

Teheran, Iran, r— Irano 
seimas suteikė premjerui 
Mossadeghui diktatorišką 
galią per 6 mėnesius,, taip 
kad premjeras galės savo 
įsakymais tvarkyti šalies 
finansus, pramonę, .spaudą, 
švietimą, kariuomenę'ir vi
sus kitus 'reikalus.

Sausra sunaikino 
daugybę derlią

Washington.— Stoka lie
taus ir ilgi karščiai nusiau
bė laukus- iy daržus kelioli-x 
ko j e' valstijų; sunaikino 
daugybę derlių, ypač Ten
nessee, Arkansas, Missouri, 
Kentucky, Mississippi, Ala
bama, Georgia, North Ca
rolina ir .South Carolina 
valstijoje.

Sausra taipgi padarė di
delių nuostolių derliaus ry
tinėse New Jersey, Connec
ticut, Massachusetts ir New 
Yorko valstijose.

Valdžia ketina duoti pa
skolų nukentėjusiems nuo 
sausros farmeriams.

ORASf — Dalinai apsi
niaukę ir šilta.

jekto, kur pagaminta pir
moji atomų bomba:

Korporacija turi 22 fa»- 
brikus su 36,000 darbininkų 
šioje šalyje ir 23 fabrikus 
penkiolikoje svetimų kraš
tu. v- W
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Francija reikalauja dar 
$2,000,000.000 iš Amerikos

Francija reikalauja apie 
dviejų tūkstančių milijonų 
dolerių per trejus metus, 
jeigu Jungtinės Valstijos, 
nori, kad francūzai pri
rengtų liek karinių pajėgų, ' 
kaip amerikonai įkalbėjo 
per konferenciją Portugali- ' 
joj.

Jei Amerika šiemet ne
duos Franci j ai 625 milijonų 
dolerių, tai francūzų gin
klavimosi planas nupuls 10 
iki 15 procentų, sakė Rene 
Pleven, Franci jos karo mi* > 
nistras.

Anglijos premjeras Chur- 
ęhillas pranešė savo sęifnui, 
kad Anglija tiktai per 5 
metūs galės išleisti 13 bili
jonų dolerių pasmarkintam 
ginklavimuisi, nors buyo 
žadėjus tatai per 3 metus 
padaryti.
Karinei Jungtinių
Valstijų išlaidos' ••rdP*

Aneurin Bevanas, socia
listas Anglijos seimo nAry^ ‘ 
kritikavo karinę Churchillo 
valdžios . programą; esą, 
“daugiau apžiojote, negu 
nukąsti galite.” Jis reikala
vo, kad Amerika duotų \ 
daugiau pinigų europiniams 
Atlanto krapštams ginkluoti.

Scripns Howard laikras- * 
čių rašytojas Shackfordas 
todėl nurodo, kad:

'Amerika suteikia daugiau 
kaip 80 procentų visų lėšų 
Atlanto šalims ginkluoti. •

Jungtinės Valstijos da> 
bar kasmet išleidžia “apsi
gynimo” reikalams beveik 
po $400 nuo kiekvieno ame- ' 
rikiečio, ^yro, moteries bei 
vaiko.
. lYio tarpu Anglija ii* 
Francija ginklavimuisi ski
ria mažiau kaip po $100 
per metus: nuo kiekvieno 
savo piliečio.

Vėliausios žinios '
Helsinki. Suomija. 

Tarptautinėse Olimpu ados 
sportų- varžybose buvo to
kių pasižymėjimų:

Amerikonai įgijo pirmąją 
vietą šokimuose nuo, aukš
tų lentų i vandenį ir atbu- . 
lame plaukime.

Ąrgehtinietė plaukikė 
pralenkė visas kitas.

’ r Italas greičiausiai dvira
čiu važiavo. -—IS

Lengvųjų boksininkų 
kumštynes laimėjo rusai. • c •

Vidutinių ir t sunkiųjų 
boksininkų kumštynėse • 
amerikonai pirmavo. . •

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito prašo dar 
$150.000,000 iš Amerikos, 
Anglijos ir Francijos, kad 
gelbėtų jo valdžią nuo baa- 
krūto. : ai
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-RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KONFERENCIJOJE

t ... TORONTO MIESTE einamoji Tarptautinio Raudono-' 
—jo Kryžiaus konferencija padarė vieną gerą ir naudingą 

nutarimą. Dauguma konferencijos nubalsavo už reika
lavimą, kad visos šalys užgirtų-užtvirtintų taip vadina- 

■•mą 1925 metų Genevos Konferenciją. O ten griežtai 
draudžiama karuose vartoti bakteriologines priemones.

Sunku net ir tikėti, .’kad mūsų šalies atstovybė balsavo 
prieš tą rezoliuciją. Tuo balsavimu mūsų valdžia visam 
.pasauliui pasakė, kad ji nesutinka su Genevos- Konven- 

' ęijos nuostatais.
A Mūsų šalis pastatyta labai blogoje šviesoje. Duota su- 
'iprasti, kad Amerika nepriešinga vartojimui bakterijų 

< karuose.
•Bet Amerikos žmonės priešingi bakteriologiniam ka- 

. rui. Kodėl valdžios.atstovai Toronto konferencijoje ne-- 
į. siskaitė su liaudies troškimais, ir balsavo prieš rezoliu- 
rv'Ciją? s " v . .

Reikia atsiminti, kad iš visų kraštų tiktai Jungtinės 
Valstybės ir Japonija nėra patvirtinusios Genevos Kon- 

’ -vencijos.

“NUBAUDĖ”
- MILIT ARINIS TEISMAS slaptai teise generolą Grow. 
Kas jame buvo pasakyta ir parodyta, pasaulis nežino.% 
Uficiališki pranešimai neaiškūs.

’ Tik štai kas tuose pranešimuose pasakyta bei pripa- 
T žinta: gen. Grgw rastas kaltu užrašinėjime į savo die- 
-lioraštį militarinių slaptybių ir nemokėjime savo.užra-; 

( • r šų paslėpti. Tik tame jo’ prąsižengirnas.. Nesakoma, kad 
* tQS “militarinės slaptybės” buvo neteisingai užrąšytos, 

! .arba kad jos būtų iškraipytos. Reiškia: tai, ką gen.
į .Grow užrašė, yra teisybė. Gen Orpw. nubaustas, už

žioplumą. , -. v
Kodėl tie gęn. Grow užrašai nepaskelbiami viešai?. 

4 Militarinis teismas sako, kad juose yra dar labai daug, 
militarinių slaptybių, - kurių komunistai, kurie, paskelbė 

■'ištraukas'iš tų užrašų, esą nepastebėję arba negalėję 
’^-'.pastebėti. Todėl ir visi užrašai laikomi paslėpti nuo 

Tfr Anferikos žmonių. Slapti užrašai, slaptas ; teismas 
'•'"’viskas slapta. Amerikos žmonėms nevalia žinoti,' 

” ‘galvoja, planuoją ir kepa jiems jų valdiškos galvos.

“DIEVAS SUPRANTA 
IR ANGLIŠKAI”

BroOklyno Vienybėje vie
nas žmogelis bara lietuviš
kus klebonus už nepaisymą 
lietuvybės. Tik vienoje ki
toje parapijinėje mokyklo
je, esą vaikai mokinami po
terių lietuviškai.

• “Bet didžioji dalis kle- 
bohų/,” rašo L. V., “pasta
tė savo veto. Ne!” Toliau:

Dar kiti manevruoja, ne
duodami tiesioginio atsakymo, 
ir suktais pažadais išsisukinė
ja. Teisinasi, girdi dar galuti
nai neišsiaiškinta su vyskur 
pais ir kad tas reikalas dar 
tebestudijuojamas.

Ir taip '.trejus metus bestu
dijuojant, lietuvių, vaikai są
moningai nutautinami.

Retkarčiais spaudoje pasi
rodo korespondencijų, kad ku
rioj tai parapinėj mokykloj 
mokiniai pasirodė su gražiai 
paruošta lietuviška programa. 
Girdi, ana parapijinė mokyk
la mokanti vaikus .lietuviškai, 
kaip jie gra-žiai kalba, dainuo
ja ir žaidžia. Kada viso to 
juos seselės išmokino.

Tikrumoje tie vaikai daž
niausiai lietuviškai išmoko | 
vien tik šeštadienio mokyklo
se ir parapijinėj mokykloj 
tuos dalykus tik pakartojo.

Arba, vienoj mokykloj vai
kas paprašytas poterius kal
bėti angliškai pradėjo painiom 
tis ir nesklandžiai atsakinėti. 
Seselė susigriebė ir klausia* 
vaiko: .
.— Kokia kalba tu kalbi po

terius namuose ?
—Lietuviškai, nes taip ma

ma man liepia kalbėti, — at
sako vaikas.

— Nėra reikalo kalbėti na
muose lietuviškai. Dievas su
pranta ir angliškai! -i- įspėjo 
šeselė.

, L. V. tuo netiki. Argi gali 
lietuviškas dievas' ^prasti s‘ jį ;?portimn-
horiivni xTQiizii nnrnrnin oyi_lietuvių vaikų poterius an
gliškoje kalboje!

(

:Wf»ESIMIZMAS KORĖJOJE
A NIEKO NEDUODA derybos dėl paliaubų. Vėl kalba- 
■ma apie derybų pertraukimą. Gen. Van Fleet, Ameri
kos jėgų komandierius, sako, kad šiandien yra mažiau
sia progų dėl susitarimo. Tdo tarpu nuostoliai auga

- ♦ Air Korėjos naikinimas didėja. x Didėja skaičius užmuštų 
. Jr karo nelaisvėn patekusių.

L susitarimo ir baigimo šios baisios skerdynės ne-
: . prileidžia tik vienas punktas, būtent, karo belaisvių pa- 

leidimo klausimas. Viskas priklauso nuo mūsų vyriau- 
: kybės nusistatymo. Užtektų jai tarti žodį, kad ji sutinka 

> ^jjęaro belaisvius sugrąžinti ten, iš kur jie pareina, kaip 
kad daroma po visų karų, ir paliaubos būtų pasiektos 
Šiandien pat. , * •

į: 7?”Nauja Amerikos žmonėm “dovana”
Į MUS VISUS kalba pats svarbiausias “stabilizato- 

rius.” Jis pasirašė valdžios vardu leidimą plieno trustui 
pakelti plieno kainą $5.20 ant tonos.

Em&f Tiesa, plieno mes nevalgome ir nedėvime. Atrodo, kad
V ,mums turėtų neapeiti. Bet apeina, ir dar kaip! 
jB&r Stabilizatorius Arnall teigia, kad šitas plieno kainos

pakėlimas kaštuos kiekvienai Amerikos šeimai, šimtą do- 
pįrerių per metus. Tuojau pakils visos kainos'

/ . Plieno trustui ir visiems trustams mokėsime duokles 
mes visi, visi Amerikos žmonės. Laimėjo ir naudosis 

> tiktai didžiųjų korporacijų stambieji šėrininkai, fabri
kų savininkai, bankų karaliai. Jų pelnai pakils. Uz^ juos 

K. < /.visus kovojo plieno trustas ir laimėjo. Jis privertė vai- 
į ■' t;džią leisti plieno kainos pakėlimą. Jis paklupdė valdžią. 

’,.'..0 paklupdė todėl, kad valdžia norėjo .atsiklaupti.

^‘NESUSIPRATIMAS” SU FRANCI J A
•VŠL BĖDOS TVRIJtE su sergančiu Francūzijos ka- 

.pitalizmu. Jis (įejuoja ir barasi ant Washingtono, kad 
'Wn Washingtonas neduodąs tiek “vaistų,n kiek paža- 

duoti. Washingtonas neseniai pažadėjęs duoti 
\ ;-Jr)^anęūzijos fabrikams ekstra militarinių užsakymų - 
S^^Sontraktų už $625,000,000. Tafr esą reikalinga išgelbė- 

Francūzijos ekonomikos, nuo “komunizmo pavo- 
jaus.” Bet Washingtonas vargais negalais ištesėjęs tik

V $187,000,000 kontraktų, . ; - ' •'
a® ... Amerika visą pasaulį gąsdina komunistiniu baubu. 

> ^ŽJO^bar Francija ir Anglija gąsdina Amęriką -komuni^ti- 
^J/^įuu pavojum. Nustosite jas $erti savb doleriais, joms 
J&^būs kaput! Komunistai pasiims jas -įr be druskos suT 
l^^floros. i .z 11 i- • ■*

Ką gi mūsų vyriausybė dabar -darys-?-^ĄrgHLpąti me- 
% .^įkalbėjo anglams ir francūzams pavojaus?
‘•V.c • . - k

BEREIKŠMIS 
DŽIAUGSMAS

Be jokių ribų džiaugiasi 
kunigų DraugcG ir menše
vikų Naujienos, kad repu-1 
blikonai ir demokratai savo 1 
rinkiminėse platformose pa
minėjo Lietuvos vardą.. 
Draugas rašo:

“Lietuvių laimėjimas yra 
.didelis: pirmą kartą istori- 
joję didžiosios politinės 
partijos’savo programose 
paminėjo ir Lietuvos var
dą, aiškiai pasisakant už 
reikalą atstatyti' jos laisvą 
ir nepriklausomą gyveni
mą.”

Jeigu tų laikraščių re
daktoriai rimtai pagailyotų, 
tai jie įsitikintų, jog iš to 
fakto praktiškos jiems nau
dos 'nebus jokios. Argi pa
minėjimas Lietuvos senųjų 
pąrtijos platformose pa
suks istorijos ratą atgal ir 
at$tęigs 'Lietuvoje smetoni- 
ninku arba klerikalų vieš
patavimą? Neatšteigs. Jei
gu kas šiandien tuo netiki, 
tai įsitikins po ketverto me
tų, kai ateis nauji preziden
tiniai rinkimai. Lietuva te
bebus. , socialistinė šalis. 
Lietuvos žmonės jau bus ir 
pamiršę visas smetonines 
ir- klerikalines, pavietres, 
kurios juos smaugė *r kan
kino per .keletą desėtkų me
tų. Nei Eisenhoweris, nei 
Stevensonas nepajėgs atim
ti Lietuvos iš Lietuvos žmo
nių ir pąvesti ją Grigaičiui 

V3U šimučiu. Tai garantuo
jama'. *

Todėl įtas Grigaičio ir Ši- 
inučio džiaugsmas yra be
reikšmis. - Todėl veltui bu
vo numesti1 'tie desėtkai 
tūkstąncių dolerių, kuriuos 
ALT išpylė, kad įkalbėti de- 
•mokratų, ir rųpublikonų < «}y*į. 
.deniams Ųietuvos vardą pa-

■ z

minėti. Kaštavo labai bran
giai, bet naudos jokios.

SPORTAS IR 
DRAUGIŠKUMAS

Viename laikraštyje skai
tome apie olimpinius žaidi
mus :

“Nemažą nustebimą su
kėlė sovietų mostas kviesti 
amerikiečius atsilankyti jų 
stovykloje. Trečiadienį ame
rikiečių nenugalėtoji ir
kluotojų komanda buvo pa-‘ 
kviesta į svečius. Ameri
kiečiai kvietimą priėmė ir 
atvyko pietums į specialias 
patalpas, kurios buvo deko
ruotos raudonomis vėliavo
mis, Stalino, Molotovo ir 
kitų politbiuro narių foto
grafijomis.. Pietų metu so
vietų atstovas Kumčenko 
pasveikino amerik i e č i u s 
kaipo draugus ir pasidžiau
gė sudaryta draugyste ant 
vandens, išreikšdamas viltį, 
kad Amerikos ir So v. Są
jungos .sportininkai ir atei
ty kovos / draugiškoje nuo
taikoje. Buvo pakeltas tos
tas už tarptautinį susipra
timą.

Amerikiečių atstovas, at
sakydamas į kalbą, pareiš
kė, kad “mes atvykome čia 
ir pamatėme, kad jūs esate 
tokie pat kaip ir mes visi. 
Tai buvo mums puikus nau
jas patyrimas.” (N., liepos

Bet tuojau to laikraščio 
redaktorių s priduria: 
“Kaip matome, sovietai va-

Lai būna; ir taip. Bet juk 
tai gera ir sveika politika- 
politika draugiškumo, tai
kaus sugyvenimo. Toks su
sitikimas, koks įvyko Hel- 

į sinkyje tarpe Amerikos ir

1 L- x •• T1 • iro savotišką politiką.

I kų, yra didelis taikos lai
mėjimas. Javmi žmonės vie
ni kitus arčiau pažino. Mū
sų jaunuoliai pamatė ir įsi
tikino, kad ir socialistinės 
žemės jauni vyrai ir'mote
rys nėra velniai su ragais. 
Ir tai gerai. Tai sveika.

Daugiau tokios “savotiš
kos politikos” iš visų pusių!

LIETUVIŠKŲ 
SPAUSTUVININKŲ 
SKUNDAS .

Dienraštyje Vilnyje 
-Žaliukas pataria rimčiau 
pažiūrėti į lietuviškų spaus
tuvių darbininkus. Viena, 
jie nėra pakankamai gerai 
apmokami. Kita, ir beveik 
svarbiausia, girdi, tai mū
sų visų atsinešimas linkui 
jų. Žaliukas sako:

“Be to,, lietuviškų spaus
tuvių darbininku ne tik 
darbo sąlygos nepavydėti
nos,. bet ir dvasiniai, reftda 
pripažinti, nepavyd ė t i n a 
padėtisĮ. Nors mūsų laik
raščių spaustuvininkai au
kojasi dirbti už menką at
lyginimą, aukojasi smilkti 
metalo dulkėse, ir atiduo
dą visus gabumus laikraš
čio labui, bet spaustuvinin
kas vis dėlto skaitytojų 
tarpe neranda tos dvasinės 
rekompensacijos, kaip kad 
kiti prie laikraščio darbi
ninkai. Jis pasilieka, pa
gal buržuazinę terminologi
ją — darbininkas ir dau
giau niekas.

Ypatingai nesmagu spaus
tuvės darbininkui girdėti, 
nors ir nesužiniai,’ iš savo 
draugų užmetimus: “Dur
nas esi, tai ir dirbi pusdy
kiai >to§e dulkėse.” Tokie 
nesąmoningų drąugų išsi- . 
reiškimai spaustuvi ninku 
adresu rėžia spaustuvinin
kui Širdį. Bet spaustuvinin
kas kantrus tyli i j' liaujasi 

.net .geriausiam .draugui pa
aimanuoti. Nes - -jis žiną,

Žemės ūkio specialistų 
rengimas Lietuvoje

VILNIUS— Lietuvos rfn- 
rybų Socialistinės Respub
likos žemės ūkio akademija 
rengia aukštos kvalifikaci
jos. specialistus socialisti
niam žemės ūkiui.

Žemės ūkio akdemija eg
zistavo Lietuvoje ir bur
žuazinės santvarkos me
tais.! Bet tuomet tai buvo 
nedidelė, sunykusi mokykla. 
Vienintelis Akademijoje 
buvęs fakultetas — agrono- 
•mijos — per 20 metų iš vi
so išleido 222 specialistus, 
po 11 žmonių per metus. 
Daugiau agronomų ir ne
buvo, reikalinga. Juk kapi
talistinėmis sąlygomis nau
dotis specialistų patarnavi
mais galėjo tik stambūs 
žemvaldžiai.t

Akademijos veiklos 
Išplėtimas

Tarygų valdžia įvykdė 
grandiozinius pertvarky
mus lietuviškame kaime. 
Stambūs kolektyvi niai 
ūkiai, apginkluoti galingą
ja tarybine technika ir prie
šakine agrotechnika,pasi
darė reikalingi daugybės 
agronomų, inžinierių, mec
hanizatorių. Kiekvienais 
metais tų specialistų reikia 
vis daugiau ir daugiau. Ta
rybų valdžios metais ūkio 
akademija Kaune tapo vie
nu stambiausių respublikos 
mokymo ir mokslo centrų. 
Nuo 1946 iki 1951 metų 
Akademiją baigė 811 žemės 
ūkio specialistų: daugiau 
kaip 130 žmonių kas metai!

Šioje aukštoje mokykloje 
mokosi dar t daugiau kaip 
1,110 studentų. Jų daugu
ma — valstiečių-kolūkiecių 
vaikai, kiti kilę iš darbinin
kų ir tarnautojų šeimų. Val
stiečio sūnus Juozas Šulga 
bus agronomas, darbininko 
duktė Julija Pšereckytė— 
inžinierė-ekonomistė, Ged
minas Liutkus—rniskq ūkio 
inžinierius, tarnautojo duk
tė Irena Jagminaitė—pieno 

I pramonės inžinierė, valstie- 
C1H_ čių sūnus Vytautas Varžin- 
iu! Iskas ir Vytautas Dauderis- 

| žemėtvarkos inžinieriai, ar
tojų Vaikai Pranas Pabrė
ža, Juozas Adomaitis, Al
fredas Skiraigis — inžinie
riai—mechanikai ir hidro- 
melioratoriai.

Akademijos skyriai
Akademijoje yra šeši fa

kultetai—agronomijos, že
mes ūkio bei organizavimo,

irių 
va.s 
so- 

ūkiui. 
žemės ūkio mechanizavimo, I Kasmet čia veikia kvalifi-

Žymieji amerikiečiai
-M /
Savaite tarp rugpiūčio 3-9 
Andrew Hamilton

(1776-1841 lųgp. 4)
Kolonialinio laikotarpio tei

sininkas, Andrew Hamilton, 
(nesumaišyti su žymiuoju fe
deralist ■ Alexander Hamil
ton), pagarsėjo, kaip vokie
čio John Peter Zenger. advo
katas,’gynęs pastarąjį nuo 
kaltinimų šmeižtu, kai ^is sa
vo laikraštyje aprašė, jog vie
tinis 1 gubernatorius kišasi į 
teismų veiklą. Kada'teismas 
ir gubernatorius prigąsdino 
vietinius teisininkus nesikišti į 
šią bylą, Zengerio draugai 
nuvyko i Philadelphiją ir sla
ptai ..prisikalbino' šiai bylai 
Andrew Hamilton1, buvusį 
Penhsylvanijos provincijos gy
nėją. > • _i 

kad jo pasiaukojimas lietu
viško laikraščio spaustuvė
je yra' didelis įnašas Ame
rikos lietuviškosios ’ visuo
menės labui. Jo įnašas yra 
lygus mūsų redaktorių ir 
visuomenininkų įnašams į 
tą visuomeninį judėjimą. 
Bet...’< 

žemėtvarkos, hjdromeliora- 
cijos ir miškų ūkio. Fakul
tetai turi 26 katedras, pui
kiai Įrengtus mokomuosius 
kabinetus bei laboratorijas, 
kelis muziejus, dirbtuves, 
paviljonus žemės ūkio ma
šinoms, didelį mokomąjį— 
bandomąjį ūkį. Puikios mo
kslo priemonės ir mašinos 
sistemingai papildomos. An
tai, vien pernai šiam tikslui 
buvo išleista daugiau kaip 
pusė milijono rublių.

Akademijoje dirba dide
lis mokslininkų bei pedago
gų kolektyvas. 127 profeso
riai, docentai ir dėstytojai 
skaito paskaitas,'vadovauja 
laboratoriniams ir prakti
kos užsiėmimas. Daugelio 
Akademijoje dirbančių mo
kslininkų vardai yra plačiai 
žinomi.- Tai — akademikas 
Kriščiūnas, akademikas Ro- 
kys, akademikas Ivanau
skas ir kiti.

Akedemija re'ngia jaunų 
mokslininkų kadrus. Nuo 
naujųjų mokslo metų aspi
rantų skaičius katedrose 
bus padidintas iki 25.

Valstybinė parama
Visi Akademijos aspiran

tai, o taip pat ir studentai, 
aprūpinami valstybine sti
pendija, o tai įgalina juos 
visiškai pasiskirti mokslui, 
nesirūpinti dėl pragyveni
mo.

Mokslas Akademijoje yra 
nenutrūkstamai susijęs su 
kolūkine, gamyba. Kasmet 
2—4 mėnesius studentai at
lieka praktikos darbus. Jie 
dažnai surengia išvykas į 
broliškąsias Tarybų Sąjun
gos respublikas; ir visas su 
tuo .susijusias išlaidas ap
mokai valstybė. Pernai buvo 
įvykdyta 144 tokios dvi sa
vaites trukusios kelionės. 
Jose dalyvavo daugiau kaip 
600 studentų. • < •

Sėkmingai mokytis, giliai 
įsisavinti žinias daug pade
da Akademijos studentų 
mds.linės darugijos darbas. 
Toje draugijoje dalyvauja 
daugiau kaip 700 busimųjų 
žemės ūkio ' specialistų. 
Draugija'vienija 27 moksli
nius ratelius. 1951'metais 
buvo surengta 21 studentų 
mokslinė konferencija.)

Apšvietos reikalai /
Akademijos profes 

bei dėstytojų kolektį 
teikia didžiulę pagalbą 
cialistiniam žemės

Hamiltonas žinojo, kad jei 
teismui pasisektų įrodyti, kad 
Zengerio straipsnis buvo šmei
žtas, tai ginamasis skaudžiai 
nukentėtų. Todėl Hamiltonas 
pareikalavo, kad butų sukvie
stas Grand Jury Teismas, ku
ris nuspręstų katras yra fal- 
sifikatprius. Teismui nesuti
kus, jis kreipėsi tiesiai į Jury 
komisiją savystoviai šią bylą 
ištirti: jei Zengeris buvo tei
sus, jis turi būti išteisintas; 
jei jis būtų nuteistas už šmei
žimą, kai tuo tarpu faktai pa-' 
rodytų, jog rąšė tiesą, tai to
kiu atveju valdininkai galės 
nustelbti visas naujienas; ku
rios jiems tik būtų nepato
gios. Jury nedelsdama išaiški
no, jog kaltinimai prieš Zen- 
gerį buvo neparemti. Jų nuos
prendis, Hamiltono sumanumo 
dėka, vėliau tapo įstatymu'. 
New York miestas išreiškė sa
vo dėkingumą Hamiltonui “už 
jo pastangas apginti žmonijos 
teises ir spaudos laisvę”* 

•Vėliau, Andrew Hamilton 
net buvo vadinamas “Revo
liucijos dienos didvyriu.”

Common Council 

kacijos tobulinimo kursai 
žemės ūkio vadovaujan
tiems darbuotojams. 1951 
metais tuos kursus baigė 85 
MTS direktoriai ir mecha
nikai, rajonų žemės ūkio 
s.kyrių vedėjai,* 110 kombai
nininkų bei sudėtingų ma
šinų mašinistų. Per trumai 
laiką buvo surengta 8 mok
slinės konferencijos, daly- , 
vaujant žemės ūkio pirmū
nams; per vienerius metus 
ir keturis menesius moksli
ninkai, dėstytojai ir stu
dentai kolūkiečiams paskai
tė 1067 paskaitas ir 47 refe
ratus; žemės ūkio artelėms 
sudaryta 384 planai ir pro
jektai; suteikta 467 konsul
tacijos. Garbingieji moksli- 
ninkai ranka rankon su 
praktikos žmonėmis kovoja 
už tolesnį Lietuvos žemės 
ūkio pakilimą.
Akademijos meninė veikla

Po pamokų studentai įdo
miai praleidžia savo laisva
laikį. Jų dispozicijoje—pui
ki biblioteka, saviveiklos 
rateliai, sporto sekcijos; 
dažnai surengiami koncer
tai, paskaitos, poilsio vaka
rai. Žemės ūkio akademijas 
akademinis choras, kuris 
susideda iš 180 žmonių, 
vienas geriausiųjų respubli
koje. Kiekviename fakultete 
yra suorganizuoti literatū
ros, dramos, liaudies dainų 
ir liaudies šokių rateliai. 
Miškų ūkio fakultete meni
nėje saviveikloje dalyvauja 
130 studentų. ’

Akademijos sporto klube 
yra daugiau kaip 700 žmo
nių. Čią veikia 12 ’ sporto 
sekcijų; yra gera, sporto sa
lė ii* sporto aikštelės su rū
binėmis bei dušo kamba- 

’rais. 330 studentų yra spor
tininkai, turį kategoriją ir 
išsikovoję dešimtis prizų.

Šįtaiį) mokosi ’ išgyvena 
žemės ūkio' akademijos stu^ 
deniai, busimieji; socialist!- i • 
nio žemės ūkio aukštos 
kvalifikacijos specialistai.

UVainys

Toronto, Canada
Nereikia naujos 

• lietuviams naštos

Chicagos kunigų Drauge 
rašo A. Adomėnas apie Kana
dos lietuvius. Priėjęs, prie To
ronto, jis praneša:

“Toronto lietuvius katalikus 
aptarnauja 3 kunigai: klebo
nas kun; P. Ažubalis, chorve
džiui yra kun. B. Pacevičius, ir 
kun. dr. J. Gutauskas, kuris 
yra kartu ir didelis ’ mokslo 
eruditas. Jis gyvendamas Ka
nadoje jau paruošė du doktoį- 
ratuš. Dirbdamas prie pasku
tinės dizertacijos buvo netki 
susirgęs, ačiū Dievui, dabįr 
jau sveiksta.

“Lietuvių parapija yra įsi
gijusi Bloor ir Indian Road 
kampe žemės sklypą už $28,- 
000, kuriame, jau klebonijos 
patalpose, apgyvendintos % lie
tuvaitės vienuolės. ;Jo$ ten iš
laiko vaikų darželį. , t

“Tame žemės sklype . bus ’ 
statoma lietuvių katalikų baž
nyčia pagal konkurso keliu 
parengtą ir priimtą -projektą 
gabaus inž. architekto dr. Al
fredo Kulpavičiaus. Kainuos 
nuo $150,000 iki $200,000.

“Paskolos keliu žada pa
remti kurija, kurioje kardino
las McGuigan myli' lietuvius 
ir sielojasi jų vargais bei bė
domis.”

Bet man ve kaip dalykai, iš
rodo. Jeigu ta kurija taip jau 
myli lietuvius, tai tegu ir pa
stato bažnyčią. Ji pinigų turi 
tiek, kad nebežino kur juos 
padėti.

Statymas tokios 
būtų didelė tikintiesiems 
tuviams, našta. O jos 
be jos galima apsieiti, 
čios statymas yra kunigų 
kalbis ištuštinti tikiiičiųjų 
senius ir patiems praturtėti. 
Geriau to pavojaus apsisaugo

Korespondentas.



LMS. SUVAŽIAVIMAS IR ATEITIES DARBAI
Jei bent metus-dvejis menininkuose ne

sumažėtų tas entuziazmas, kokis pasirei
škė suvažiavime Worcesteryje, lietuvių 

. liaudies menas amerikiečių tarpe pada
rytų stambų žingsnį pirmyn.

Kas daugiausiai patiko man asmenis-, 
kai, tai draugiška savikritika. Trūku
mai, klaidos, nedatekliai nebuvo uvynio
jami vaton,” bet atvirai keliami aikštėn 
ir visapusiškai apkalbami. Niekas nesa
kė: “Dirbome, kiek galėjome ir išmanė
me, to ir užtenka.” Priešingai, didžiu
mos delegatų išsireiškimai mierijo į vie
ną tašką: “Privalėjome ir galėjome daug 
daugiau nuveikti lietuvių liaudies meno 
dirvoje. Tą būtinai padarysime ateity- 

i je!”
1 /SAVIVEIKLOS KOLEKTYVAI

Iš delegatų raportų paaiškėjo, kad nie
kur netrūksta medžiagos suorganizuoti 
ir palaikyti m-eminės saviveiklos kolekty
vą, — ar tai būtų choras,’ dramos rate
lis ar panaši kultūrinė grupė.

Meno mėgėjų netrūksta, nei jaunų, nei 
senesnių. Netrūksta nei chorvedžių, nei 
režisierių, nei tinkamų lošėjų. Kada tik 
kas konferencijoje bandė nusiskųsti, kad 
neturi chorvedžio, tokiam kas nors “iš to
liau” tuoj įvardino net kelis asmenis, ku
rie ten pat gyvena ir yra pilnai kompe- 
tentiški diriguoti chorą.

Tas pats ir su režisavimu veikalų, 
nors to mokslo šaką išėjusių tesiranda 
tik vienas. Bet vadovauti saviveiklos 
dramas rateliui randasi tinkamų kiek
vienoje kolonijoje.
REPĘRTUARAS

Su parūpinimu repertuaro jau kiek 
sunkesnė problema. Tos pačios daipos, 
nei tie patys teatrališki veikalai nepri
taikomi lygiai kiekvienoje kolonijoje ir 
kiekvienai saviveiklos grupei. Kas vie
niem patinka ir galima, tas kitiem gali 
nepatikti, arba pasirodyti per sunkus ar 
per lengvas. Ta problema nebus leng
vai išrišama ir ateityje.
Praeityje LMS Centras yra išleidęs 

dainų, kuriomis tepasinaudojo tik vie
nas ar du musų chorai. Taip ir su te
atrališkais veikalais.

Su operetėmis ir muzįkališkais veika
lai^ irgi nelengva, jų išleidimas bran
giai lėšuoja, o tik saujelė chorų didesnė
se kolonijose tegali pasinaudoti. “Atsis
tojęs ’ant kojų” Centras turės leisti dvie-

J KINAS AKEČIŲ APYLINKĖJE
Šakiai. — Per pastaruosius trejus 

f metus Šakių rajono “Tėvynės” kolūkis 
žymiai sustiprėjo. Į kolūkiečių namus 
atėjo pasiturėjimas. Pakilo kaimo darbo 
žmonių kultūros lygis. Kadaise retas ku
ris mūsų apylinkės gyventojų mokėjo 
pasirašyti, o dabar laiškanešys kasdien 
-atneša žemės ūkio artelės nariams apie 
200 egzempliorių laikraščių ir žurnalų. 
Kolūkio teritorijoje — dvi mokyklos, 
klubas-skaitykia. Mūsų kolūkiečiai la- 

P bai pamėgo kiną. ’
. Per visus buržuazinės valdžios metus 

kino filmai nė karto nebuvo demonstruo
jami nei mūsų Akėčių apylinkėje, nei 
kaimyninėse, nei net apskrities centre. 
Dabar kilnojamasis kinas aplanko mus 
ne rečiau kaip vieną — du kartus per 

t mėnesį.
Pernai pirminė komjaunimo organiza- 

į eija pavedė man kino organizatoriaus 
darbą. Visų pirma aš pasirūpinau, kad 
būtų įrengtos specialios patalpos kino 
filmams demonstruoti. Komjaunuoliai 
ir kolūkio valdyba parėmė šį pasiūlymą 

’Z-Br netrukus tokia 100 vietų salė buvo 
įrengta. Kino mechanikas Bublaitis įsi- 

U.- įpareigojo kas kartą atvykti tiksliai tą 
dieną, kuri yra numatyta pagal grafiką, 

! iš anksto pranešti, kurie kino filmai bus 
| 'rodomi. Jis sąžiningai tesi savo’pažadą.

Savaitė prieš paskirtą dieną aš paštu gaunu afišą su kino filmo pavadinimu ię 
x . ■' • 

jų rūšių operetes, — sunkesnes ir leng
vesnes. Prieinamas visiems chorams.

Pradėjus darbą: bus nugalėtos visos 
kliūtys. Jaunas ir gabus mūsų kompo
zitorius Pranas Balevičius sakė: “Duo
kite. tik man libretą, o tuoj įvilksiu į mu
zikos rūbus!” Libretistų-autorių, rodo
si, irgi netrūksta. Jau gražiai yra atsi- 
rekom-endavę Juška, Mizara, Bovinas, 
Nedvaras ir keli kiti. •✓
TAI KO TRŪKSTA?

šešėrių metų darbo Centre patyrimas 
ir pastarajame suvažiavime gauti įspū
džiai rodo, jog medžiagos, — kaip’ žmo
nių, taip ir«repertuaro, — turime arba 
žinome “kur gauti.” Ko stokuoja, tai 
tvirto pasiryžimo. .

Tas labai aiškiai matėsi suvažiavime 
iš delegatų raportų ir kalbų diskusijose. 
Kažin kodėl lig šiol meninė saviveikla 
kai kurių progresyvių buvo laikoma kaip 
ir kokiu pridėčjui, o ne viena svarbiausių 
funkcijų. Gi tikrenybėje pasirodo, kur 
tik randasi meninės saviveiklos grupės, 
ten visa progresyvė veikla' stovi čigla 
galva aukščiau. Pavyzdžių tam nėra 
reikalo įvardinti — visi žinome.
NARYSTE ir organas

Pora metų -atgal buvo pasimota leisti 
mėnesinį žurnaliuką “Liaudies Menas.” 
Neblogas buvo žurnaliukas ir galėjo bū
ti dar geresnis, bet jo leidimas turėjo 
būti sulaikytas dėl... stokos- lėšų.

Asmeniškai niekados, nemačiau ir da
bar nematau mažiausio pateisinimo, ko
dėl turėtų trūkti lėšų išleidimui meni
ninkų organo ir praplėtimui saviveikli
ninkų repertuaro naujom dainom, dra
mos veikalais, • operetėmis ir tt.

Viskas, ko reikia, tai gauti bent 5,000 
narių į Lietuvių Meno Sąjungą ir apie 
tiek pat skaitytojų,x prenumeratorių. Ar 
yra tiek lietuvių Amerikoje, kurie mėgs
ta liaudies meną? Į šį klausimą būtų per 
žema ir atsakyti. Lietuvių liaudies me
no mėgėjų randasi keleriopai daugiau. Ir 
labai, labai retas surastų rimtą priežas
tį, kodėl negalėtų patapti LMS nariu.

Būtų geistina ir malonu, kad daugiau 
menininkų pasisakytų per mūsų spaudą 
viršuje iškeltais klausimais. Suvažiavi
me, kur tie klausimai buvo svarstomi ir 
problemos rišamos, tegalėjo dalyvauti tik 
keli desėtkai. O spaudoje galime kalbė
ti šimtai.

L. JONIKAS

trumpą jo turinio tekstą. Aktyvui pade
dant aš tą afišą dauginu ir iškabinėju 
fermose, kolūkio, valdyboje, klube-skai- 
tykloję ir kitose viešose vietose. Kolūky
je aš dirbu klubo-skaityklos vedėja. Kuo
met klube susirenka kolūkiečių, aš jiems 
primenu apie kilnojamojo kino atvykimą, 
stengiuosi sudominti juos nauju kino fil
mu. Viso to parenkiamojo darbo dėka 
kiekvieną seansą dabar lanko 80-100 
žmonių, o kartais/ir daugiau. 50-60 vai
kų susirenka rytiniams seansams, kurie 
rengiami moksleiviams.

Prieš prasidedant seansui, vienas mū
sų — kino mechanikas, arba mokytojas', 
ar aš pati — dar kartą supažindina su
sirinkusius su kino filmo turiniu. Daž
nai ’rengiame žiūrėtų filmų svarstymą. 
Sužinojusi, kas pas mus bus demonstruo
jami kino filmai “Pasakojimas apie tik
rąjį žmogų,” “Jaunoji gvardija,”' aš su
organizavau kolektyvinį tų pat pavadi
nimų knygų skaidymą. Svarstymas pra
ėjo aktyviai. Jaunieji kolūkiečiai Ed- > 
mundas Guzovinas, Viktoras Jonaitis ir 
'kiti susijaudinę kalbėjo apie tarybinių 
žmonių drąsumą ir patriotizmą, apie sa
vo karštą siekimą pasiaukojamai dirbti 
tarybinės Tėvynės labui.

Gyvai buvo svarstomas kino filmas 
“Kubanės kazokai.” Su didžiu susidomė
jimu valstiečiai žiūri tarybinius kino fil
mus. ' .

Agurskyte*. '

LMS News and Views’’
By MILDRED STENSLER *

TĮIE FIFTH LMS SUMMER 
VACATION SCHOOL

Into the big book of Yesterdays goes 
another record LMS Summer Vacation 

^School. The final goodbyes were again 
shed as new and old friends parted. 
However, perhaps more so this year than 
any other year, the School ended on a 
more serious note — a stanch pledge to 
carry on greater Lithuanian cultural ac
tivity in all home communities.

Several noteworthy occurrences mark
ed this year’s Summer School. The LMS 
National Conference was held at the 
School. Many more people had the op
portunity to visit the School, listen in on 
the classes and participate in the evening 
program activities.

A great deal of interest and‘Compe
titive sport was instilled into the Lith
uanian history and language class be
cause a very loyal friend from Chicago 
hąd offered a monetary prize to the stu
dent making the most progress in lang
uage. Rudolph Baranik, the language 
teacher, found it.most difficult task to 
choose the one most outstanding in eff
ort, personal initiative and ^actual prog
ress. Finally he announced that the pri
ze was to be split between Edward Dagis 
of Brooklyn and Madeline Knorr of 
Newark. Madeline took to taking Dr. 
Kaškiaučius book “Lithuanian Self- 
Taught” to bed with her every night, 
and yours truly on several occasions had 
to rrtnove the book from under one 
sleepy head.

HONOR MIKAS PETRAUSKAS It is' clearly evident that wherever
The Music and Drama division this greater forces are mobilized, there 

year paid tribute to the great Lithua
nian composer, Mikas Petrauskas, by 
reviving his great historical opera, “Bi
rutė.”

For the stage, Jonas Valentis created 
a masterpiece, representing the famous 
pagan ceremonial altar, set in a bower 
of green forest. All this was achieved 
with the use of some wood boxes, pieces 
of cardboard, crepe paper and hudreds 
of branches from local forest. Yards of 
ordinary white material draped the Sta
ge actors into pagan priestesses.

In preparing the scenes for the spec
tacle “Birutė”, the students learned ab
out the history of that period and the 
full story of the opera. And most im
portant of all, they learned about the 
man, Mikas Petrauskas, who created the 
opera. One evening was devoted to a 
concert of music almost solely written 
and composed by Petrauskas. All the 
students participated. Special guests 
were singer Leon Yonik and writer Roy 
Mizara, the latter spoke about his ex
periences as ’a student at Petrauskas’ 
Music Conservatory in Boston.

Another Petrauskas evening was en
joyed when George Klimas showed his 
complete film presentation of “Birute.”

BALWOOD WRITES A NEW SONG
When we pay homage . to the great 

men of the past, we must not forget that 
our Lithuanian cultural heritage is not 
the work of just one man. It is the com
bined efforts of all the peoples, and it is 
still going on all around us.

This year, our pianist composer, 
Frank Balwood, gave to the school ano
ther new song, “LIETUVOS VAIKAI.’ 
It is a very moving sohg, in a grąnd ma
jestic manner. We'hope that it would, 
soon be published by the LMS Center so 
that all choruses Can join in singing of 
the glorious heritage of' Lithuania’s 
Children. ,

SIGNS OF FUTURE TALENTS
Very apparent this year was the factx 

that a great number of young people had 
continued their studies throughout the 
years, and were already showing great 
possibilities. To name .’a < few: Song
stress Aldona Wallep has developed into 
a first-class soloist; young 14 year old 
Madeline Knorr is fast approaching the' 
same pinnacle; youthful Josephine Ki- 
zys is allowing' that imaginative mind 
of hers to guide her an a music’al career ; 
Irene Babarskis’ goal —to be a famous 
dancer; Ronnie Pavelonis, so good with 
the accordion that he was. offered a job • 
to play with the regular dance Jband at 
the park on Saturday .nights; and even 
the faculty — Albert Merkis, folk-dance ? 
teacher, ęan now after several years of • 
trying, tune in with -his - mandolin for 

-community singing. • . „

GRAPHIC ARTS AT THE 
SCHOOL Hart, Mich.

Never befdre has graphic art played 
so great a part. True, our history tea
cher R. Baranik is an art student, and 
he brought with him his wife, May, who 
is also an artist, but, out of the students 
themselves there came many drawings 
and other forms of artistic decoration.

For the conference, huge banners we
re made and painted to welcome the de
legates, and to express our aims and end
eavors. Our own 5th School Jubilee pos
ter was daily wreathed with nature’s 
leaves, s Convention ribbons were de
signed, cut and painted right at the 
school. All this meant extra work after 
class hours. But, it was a group un
dertaking and therefore thoroughly en
joyed by the art staff of the Baraniks, 
Bella Pozer, Norma Chaponis, Vincas 
Bovinas and a group of the students.

On display outdoors during the first 
week-end, and later in the hall, were a 
number of canvasses by Lithuanian ar
tists. Very strong and striking was the 
commercial style air-brush work of Ro
bert Feifer of Brooklyn. Two of his 
pictures were purchased by our art pat
rons and donated — one to the Liberty 
Auditorium in Richmond Hill, and the 
other to the Lith. Sons and Daughters 
Hall in Worcester.

Exhibiting also were May and Ru
dolph Baranik, Edward Skučas, Mrs. Vi- 
tartienė and Eugene Baguskas. Chris
tina Staheslow was not able to get up to 
the School as expected and many were 
very disappointed not to meet her and 
see her work.
IN SINCERE ACKNOWLEDGMENT

is 
ac-

šiandien 20 d. liepos, o jaw 
viena savaitė prabėgo kaip 
rūgščių vyšnių skynimas prasi
dėjo. Skynėjams mokama 2 
centai už vieno svaro prisky-' 
nimą, o sodininkam, vyšnią 
augintojam, mokama 5 centai 
už svarą. Darbo ieškotojų pri
važiavo labai daug: čia yra 
iš Floridos, iš Orlando, iš Win
ter Haven ir kitų apylinkių; 
iš Arkansas nuo Little Ročka 
ir kitų daugiausia iš Texas 
valstijos — meksikiečiai.

18 ir 19 d d. vakarais mies
to biznio gatvėje biznieriai 
(prekybos butas) buvo suren
gę taip vadinamą festivalą, 
19 d., šeštadienį, vakare buvo 
užplūdęs miestas svetimais 
žmonėmis, buvo jų tūkstan
čiai. Biznieriai nemažai pasi
pinigavo. Meksikiečiai muzi
kantai grojo styginiais instru
mentais, o meksikietiška pub
lika šoko, baltesnių žmogių 
neleido maišytis sykiu į už-, 
tvarą, Geriausiems šokėjams 
ir prašmatniausiai apsirėdžiu- 
sioms moterims buvo skiria
mos dovanos. Keli biznieriai 
iš prekybos buto (chamber* of 
commerce) kam kokias dova
nas teikti nusprendė.

Tūlas žinomas asmuo už
veda su vyšnių skynėjais pa
sikalbėjimus politiškomis te
momis, žmonės klausosi; gir
dėti nepasitenkinimų trumą- 
niškąja valdžia, o karo niekas 
nepageidauja. Geras dalykas 
pasikalbėjimai apie i liaudies

greater varied activity. Some of this 
tivity cannot be seen on the surface 
never the less, it is there laying the 
groundwork.

« For instance, in the kitchen this year 
were 4 new cooks — Mrs. Wilson and 
Mrs. Thomas from Brooklyn, and Mrs. 
Gailen and Mrs. Marten'from Hart
ford. Still, this year as every year, the 
local Worcester women were always on 

(Continued on page 4)

JONAS KAŠKAITIS

Nuoskaudos lyrika
Nerimas, rūpestis, panieka,- gėda — 
Kiek tau sveikatos, kiek dvasios suėda!...

Gailesti, pyktis, šaiži vienuma, 
Polėkiai dingę, nelaisvė ūmą...

Nagi suryk tu tą springulį gaižų . . .
Drėbk tą gyvatę, kur širdį tau laižo . . . 

Paskalas, pamazgas tas ištaškyk, 
Kur tau užguro, užgriuvo 'ant syk.. .

Priešų spauda, kur kandžiai nulazgėjo, 
Džiūgavo, purškė nuodus vis pavėjui, — 

Melas, pikti, nežaboti kerštai 
Apteršė, apdrėbė, visą tirštai . . .

■v "Nagi nušluok tą nepagrįstą melą, ’ 
Kur pašaliais ir viešai bet kas mala...

Nagi prirodyk, kad sielos našta— 
Yr’ tau kerštingai, žiauriai antmesta...

Na išsklaidyk tu tą debesį juodą,
Kur teisiai saulei praskverbtis 

neduoda, —
Miglą tą duslią, aitrius tuos rūkus, 
Kur tau gyvenimas klaikiai nykus...

Visą tą drumstą, troškinantį tvaiką, 
Kur dvasią kuklią užgniaužęs tau laiko...

Juodo pavydo klastingus nuodus, . 
Kur, rods, ir. polėkis dvasios uždus...

Visą tą glitų, apžliaukusį siaubą, , 
Kur tavo viltį ir atei.tį gaubia...

Degėsius tuos užgesyk tu visus, 
Oras kad taptų vėl sodrus, guvus...

Visą tą švergždžiantį, kandų sarkazmą, 
Šniaukrią satyrą — tą drugio miazmą...

Prošvaistės ieško siela alkana, 
Giedro praskiebo, kad vėl būt’ diena.

Na numaldyk tu. pritvinkusią širdį, .
Dūžius skaudžius, ku> tau juntas ir 

girdis, — 
Dukart greitesnį mušimą širdies — 
Dieną dienom ir baisybėm nakties...

•Na atmiegok tas naktis nemiegotas, 
Išvogtas kdkio pusiauidioto...

Antžmogio Herkulo galią turėk, 
Valią titano — tylėk, cit, nerėk...

Nuoskaudos lyrika! Skriauda beribė!
Greit ją pamestum, jei būt’ neteisybė...

Ai, kaip giliai ji suleido šąknis, — 
Kas jas išraus, ar pagrauš ar išknis?...

tj

reikalus su žmonėmis, ku
riems, gal būt, gyvenime ne
teko girdėti nieko progresy- 
viškesnio. Stebėtina, žmones 
užaugo iki vidutinio amžjo,> o 
niekur kitur nėra buvę, apart 
savo artimiausio miesto, taip . 
išsireiškė iš Arkansas valstijos 
žmogus. Kai kas nuostabiaų- 
ja išgirdęs, kad buvojau1 New 
Yorkė, Chicago j, Bostoiie,
Clevelande ir eilėje kitų niiės- 
tų. ‘

. Pažįstu . . vieną amori 
pouieilę metų, o tik Šiomis di^ 
nomis iš pasikalbėjimų ‘suži
nojau,, kad jis skaitęs ką nors 
iš Darvino, tai su ta ypata 
tenka pasikalbėti apie karą-ir 
kaip įvairūs bilionieriaį veda 
savo diktatorišką politiką. Pa
sirodo, tas - <žmpgus jau su
pranta. kodėl tas karasdr ka
riška isterija vedama dabar. 
Taigi, garsiai kalbantis su 
juo, daugelis kreipė dėmesį-ir 
noriai klausėsi jiems iki tol 
negirdėtų argumentų.

Vyšnias užbaigę skinti, 
daugelis planuoja važiuoti' į 
Indianos valstiją, kur augina
mi pomidorai, o iš ten arkan- 
saniečiai trauks į savo valsti
ją, kur rugsėjo mėnesį prasi
dės rinkimas vatos. Kaip flo^- 
ridiečiai, taip arkansaniečiai 
labai vargingai išrodo.

Dabar pradėjo dirbti ir ke* 
navimo dirbtuvės, kurių’. Čia 
yra 3 ar 4. Jose dirbamos il
gos valandos. Viena moteris 
pirmą naktį išdirbus 10 Va-/ 
landų, sakėsi, ko nenualpd t 
nuo nuovargio. O žiūrėkite 
kaip mūsų valdovai išdidžiai 
kalba apie neapsakomai pui
kias darbo ir gyvenimo sąly
gas čia, kur bilįonieriai lėbau
ja, d darbininkai skursta. ' ’

Neatmenama, kad šiuo me
tu kada nors seniau būtų bu
vę tiek daug lietaus, kaip Šią 
vasarą. Užtvindė daržus ir 
laukus žemumose. Michigano 
ežere vanduo pakilo kelias pė
das, net Harto ežere padau
gėjo vandens.

Vyšnių Skynėjas "■'* V

Daugeją katalikų laikraščių 
skaitytojai Amerikoj.
New York. — Katalikų 

Spaudos Sąjunga skelbia, 
kad Jungtinėse Valstijose 
leidžiama 549 katalikiški 
laikraščiai .bei žurnalai. 
Šiemet jie turį 17,251,449 
reguliarius. skai ty t o j u s - 
ėmėjus šioje šalyje ir Ka
nadoje, tai yra, dviem mi
lijonais daugiau negu 1950 
metais. . * .

3 pusl.—LaisTS (Liberty)-šeštadieny Rugp.-August 2> 1953
/ jk ■
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Kultūros-švietimo klausimai Lietuvos laikraščiuose
■ * Tarybinėje Lietuvoje yra platus tinklas vietinių ir ra
joninių laikraščių. Juos skaito valstiečiai ir miestų dar
bininkai. Jie vaidina be galo svarbų vaidmenį Lietuvos 
liaudies kultūrinio lygio kėlime. Apie tų laikraščių dar- 
bą ir uždavinius Vilniaus Tiesoje skaitome D. Rodos 
straipsnį. Tarp kitko, ten rašoma:

(

»

Mūsų šalyje kultūrinė staty
ba, masių~mokslinimas ir švie
timas yra milžiniškos valstybi- 
ftės svarbos reikalas. Savo 
pranešime VKP XVIII suva
žiavime draugas Stalinas pa- 

/brėžė: “Mes norime visus dar
bininkus ir visus valstiečius 
padaryti kultūringais ir apsi
švietusiais, ir ilgainiui mes tai 
padarysime”.

Šis didis istorinis uždavinys 
sėkmingai įgyvendinamas. Pas 
mus mokosi dešimtys milijonų 
žmonių — vyrai ir moterys, 
vaikai ir suaugę, visų tauty- 
bių ir profesijų žmonės. Kny- 

<ga — politinė, mokslinė, gro
žinė — pasidarė artimiausiu 
tarybinio žmogaus bičiuliu 
Mūsų šalyje be paliovos ple
čiasi kultūros-švietimo įstai
gų tinklas.

Kultūros-švietimo įstaigų 
veikla yra skirta darbo žmo
nių komunistiniam sąmoningu
mui kelti, kovoti prieš kapita
lizmo liekanas žmonių sąmo- 

. nėję, ugdyti darbo žmonių vi- 
fiuomeninį-politinį aktyvumą, 
nukreiptą į pramonės ir že
mės ūkio gamybinių planų į- 
vykdymą, organizacinį-ūkinį 
kolūkių stiprinimą, darbo na
šumo kėlimą.

Ypatingo dėmesio dabarti
nėmis sąlygomis reikalauja apie tuos rajoninius 
kultūros-švietimo darbo orga- Čius, jų tarpe ir apie 
nizavimo kaime klausimai. 
Kaimo darbo žmonės vis gau- 

l—eiau lankoj klubuose-skaityk- 
lose, x bibliotekose, su dideliu 
susidomėjimu klausosi radijo, 
žiūri kino filmus, aktyviai da
lyvauja merkinėje saviveiklo
je. Priešakiniai kaimo žmo- dos, Politinių ir mokslinių ži- 
nės, kolūkiečiai ir kolūkietės nių skleidimo draugijos sky- 
siekia įsisaviųti agrotechnikos nų darbą bei to darbo patyri? 

'mokslo laimėjimus, ..daybp mą.
patyrimą,’ nori žinoti apie į 
vykius šalyje ir užsienyje.

rinkime kolūkiečių kultūrinį 
aptarnavimą sėjos metu” pa
rodo J. žemaitės vardo -ir ki
tų kolūkių klubų-skaityklų 
darbą, pasižymintį tuo, jog 
tos skaityklos leidžia kovin
gus, pavasario sėjos eigą nuš
viečiančius sieninius laikraš
čius, kovos lapelius, laukinin
kystės brigados organizuoja 
garsinius laikraščių skaitymus 
ir tt. Pateikdamas tokius fak
tus, laikraštis akivaizdžiai, 
konkrečiais faktais papasako
ja, kaip klubai-skaityklos pri
sideda prie kovos už spartų, 
ir aukštu lygiu sėjos atlikimą, 
už aukštą derlių. Kitame šio 
laikraščio straipsnyje “Plečia
si meninė saviveikla” (Nr. 14) 
J. Janonio vardo kolūkio klu
bo-skaityklos vedėja Albina 
Olskienė, konkrečiais faktais 
perteikdama save darbo paty
rimą, parodo ne tik pasiektus 
laimėjimus vystant meninę 
saviveiklą, bet taip pat iškelia 
ir trūkumus, numato tolesnio 
darbo gaires. Toks konkretus 
ir išsamus klubo-skaityklos 
veiklos aprašymas, supranta
ma, turi didelę reikšmę sklei
džiant priešakinio darbo pa
tyrimą, gerinant viso rajono 
kultūros-švietimo. įstaigų veik
lą.

Teigiamai tenka atsiliepti 
laikraš- 
minėta

Marijampolės laikraštį, kurie 
parodo mokytojų ir kitų kai
mo inteligentų vaidmenį visuo
meniniame darbe, vystant 
klubų-skaityklų ir kitų kultū
ros-švietimo įstaigų veiklą, nu
šviečia paskaitinės propagan-

Tačiau būtų neteisinga ap
siriboti vien tik teigiamo dar- 

.. Kaip kultųros-švietimo įstai- ’ bo patyrimo paskleidimu. Ei
gos patenkina šiuos darbo Įėję rajonų kultūros-švietimo 
žmonių poreikius bei dirba į-' darbas yra nepatenkinamai, 
vatriapusišką kultūrinį darbą ' o kartais ir visai blogai orga- 
gyventojų tarpe? Koks to 
darbo turinys? Kaip tos įstai-

I gos propaguoja politines ir 
mokslines žinias, padeda vieti
nėms partinėms organizaci
joms skleisti agronomijos mo
kslo laimėjimus ir priešakinį 
patyrimą

Štai klausimai, į kuriuos tu
ri atsakyti rajoninis laikraštis. 

Eilės rajoninių laikraščių 
puslapiuose mes randame iš
samių atsakymų į tuos klausi- 
mils. Marijampolės, rajono 
laikraštyje “Naujasis kelias” 
(Nr. 33) rajono kultūros-švie
timo darbo skyriaus vedėjas 
B., Gustainis straipsnyje “Ge

I

nizuotas. Todėl teisingai daro 
tie laikraščiai, kurie drąsiai, 
dalykiškai kelia to darbo trū
kumus, analizuoja jų priežas
tis, siekdami pagerinti kultū
rinį darbo žmonių aptarnavi
mą. štai, Šilutės rajono laik
raštis “Leninietis”, išspausdin
damas straipsnį “Artėjant ra
jono meninės saviveiklos ko
lektyvo apžiūrai” (Nr. 12), 
iškelia rajono atsilikimą meni
nės saviveiklos vystymo srity
je. Prieš keletą metų šiame 
rajone ^meninėje saviveikloje 
dalyvavo kas 5—6 gyvento
jas. Kas metai iš eilės buvo 
surengtos trys masinės dainų

šventės, kurios praėjo su di
deliu pasisekimu. Bet pasta
raisiais metais tas darbas su
stingo. Kokios to atsilikimo 
priežastys? Laikraštis gyvais 
pavyzdžiais iškelia tai, kad 
rajono kultūros-švietimo dar
bo skyrius ir kultūros namai 
per maža vadovauja meninei 
saviveiklai, nurodo asmenis, 
įmonių ir įstaigų vadovūs, ku
rie dar vis tebesidžiaugia pra
ėjusių metų laimėjimais ir tt. 
Toks straipsnis, analizuojąs 
atsilikimo priežastis, be. abe
jo, yra veiksmingas. Reikia 
pasakyti, kad Šilutės rajono 
laikraštis suteikė veiksmingą 
paramą gerinant kultūros- 
švietimo įstaigų darbą. Štai, 
paskelbus straipsnį “Pagerin
ti kultūros-švietimo įstaigų 
darbą” (Nr. 17), atitinkamos 
įstaigos ėmėsi rimtų priemo
nių eilės klubų-skaityklų ir 
miesto bibliotekos darbui pa
gerinti. Analoginė' padėtis bu
vo taip pat išspausdinus strai
psnį “Klubas-skaitykla neat
lieka savo paskirties” (Nr. 
12).

Kultūros-švietimo priemonės 
yra viso partinių organizacijų 
ideologinio darbo sudėtinė da
lis. Rajoninės spaudos pusla
piuose mes randame teisingai 
keliamus uždavinius parti
nėms organizacijoms, kurių
pareiga — nuolat vadovauti 
kultūros-švietimo įstaigų veik
lai, kruopščiai gilintis į kaimo) 
klubų-skaityklų, bibliotekų, 
lektoriumų, menininės savivei
klos repertuaro darbo turinį, 
teikti toms įstaigoms visoke
riopą paramą.

Tenka pažymėti, kad rajo
niniuose laikraščiuose dar yra 
nemaža trūkumų nušviečiant 
kultūros-švietimo įstaigų darbą. 
Kai 
čiai 
nuo 
kie 
klaidą, nes abejingumas kuli 
tūriniam gyvenimui yra abe
jingumas darbo žmonių auk
lėjimui tarybinės ideologijos 
dvasia!

Ne visų rajonų laikraščių 
redakcijos kovoja prieš paviro 
šutinišką kultūros-švietimo 
darbo nušvietimą. Kartais ra
šoma, kad vienos įstaigos dir
ba “gerai”, o kitos — “blo
gai,” bet kuo pasireiškia tas 
“gerumas” ir “blogumas” — 
taip ir neaišku, štai kaip Ma
žeikių rajono laikraštis-“Ko
munistinis rytojus”' apibendri
no įvykusią meninės saviveik
los ratelių apžiūrą (Nr 30) : 
“Neblogai pasirodė ir Buk- 
maičių klubo-skaityklos dra
mos ’ratelis... Pusėtinai pasiro- 
rodė Knabikų, klubo-skaityk
los dramos ratelis... Silpniau 
pasirodė Kušlėnų klubo-skai
tyklos saviveiklininkai... Silp
nai pasirodė ir tos pačios klu
bo-skaityklos tautinių šokių

kurie rajoniniai laikraš- 
dar vis laikosi nuošalyje 
kultūrinio gyvenimo. To- 
laikraščiai daro didelę

Ir
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the job. We love you all, Mary Sukac-
■ kas, Mrs. Shipman, Mrs. Wassell and 

the' others whose names we don’t often • 
hear, but whose faces and cooking we

v -rėcognize year in and year out.
'"A'-.Nor can we ever express enough praise 
' for the Worcester people and their orga

nizations for giving to the School all free 
privileges at Olympia Park ant at the 1 
Town Hall. We are so grateful to all 
the townspeople who opened their 
.hbines . to the students and .the many 
guests that came in at all times.

And last, but not least, our heartfelt 
• thanks to all the Lithuanians in the East 

’and Midwest who made the School possi
ble through their financial support. To 

/‘Ittention individually - all those who con
tributed towards the School would mean 
abverai pages in this newspaper, so we 

■/ have grouped the donations under large 
’ headings — Donations from Organiza- 

, v Hons and those mailed in personally to
School Comm, and donations collected 

/ ion our special “Dollars for Scholars”

$25. from a group of Boston Lithua-' 
V , nian organizations. ’ -- ,A
l< r $10. from Aido Chorus of Chicago, the

LDS 5 th Dist. of Conn., LDS 
Branch 142 from Pittsburg and R. 
Pranayicius of Jtethlehem, Pa.

5. from the Lith. Women’s Club of 
Phil, LDS Br. 68, . the People’s The
ater and LMS 1st Dist. of Chicago, 
Mrs. Staneslow, Mrs. Yankel,' Mrs. 
Phillipse and Nellie DeSchaaf.

The following came to us on the Do
nations forms, so only the names-of the 
people who made the collection or sent 
the forms in will be noted here.

$80.50 collected by Walter Žukas and 
Ed. Skučas, $24.30 by Elena'Brazaus
kas and $19 by V. Bovinas — all from

Ja- 
dis-

and

$35.50 was, collected by Richard 
nulis and Aldona Wallen in Mass, 
trict. »

$32.55 by Mrs. Eva Valley, 
$20.75 through Mrs. Yankel, both from
the state of Conn. From Florida, • Mrs'. 
Mason sent in contributions of $7,, and 
from 
collected $4.

At the School closing Concert $104 
•more was contributed. A separate list 
from this concert and the Conn. collec
tion will be published later in the Lithi- 
uaniap section of this paper. >• ’ ■ ' ' , ,

We thank you all, in the name of tlie 
LMS-2nd and 3rd district Summer Va
cation School.

Binghamton, Miss B. Zmitris

ratelis...” Pagaliau seka išva
da: “Bendrai paėmus, tenka 
pasakyti, kad meno saviveik
la praėjo neblogai.” PerskaL 
čius tokį meninės saviveiklos 
ratelių apžiūros “apibendrini
mą”, kyla klausimas': kaip iš 

.tikrųjų praėjo ta apžiūra?. 
Kodėl vieni rateliai neblogai 
pasirodė, o kiti silpnai? Deja, 
laikraštis į tai neatsako. Ką 
gali padėti klubams-skaityk- 
loms bei meninės saviveiklos 
rateliams tokia kritika? Pana
šiai pasisakoma ir kitais kul
tūros-švietimo darbo klausi
mais. Nėra ko ir aiškinti, kad 
tokios paviršutiniškos žinutės 
nedaug teprisideda prie kultū
ros-švietimo įstaigų darbo pa
gerinimo.

Didelis vaidmuo tenka rajo
niniams laikraščiams populia
rinant tarybinę knygų, siekiant 
kuo plačiau paskleisti knygas 
darbo žmonių masėse. Tarybi
nė knyga neša žinias į mases 
ir vaidina svarbų vaidmenį ko
munistiškai • auklėjant darbo 
žmones. Tačiau ne visi rajoni
niai laikraščiai reikiamai prisi
deda prie tarybinės knygos 
populiarinimo ii’ jos'platinimo. 
Dažniausiai apsiribojama tik 
trumpomis bibliografinėmis 
žinutėmis, o kartais ir tų pasi
gendama. Trumpos knygų re
cenzijos, anotacijos, rajono 
bibliotekose organizuojamos 
skaitytojų konferencijos bei 
knygų apsvarstymai — visa 
tai dėkinga medžiaga popu
liarinant knygas. Rajoninis 

! laikraštis negali apeiti tokių 
klausimų, kaip knygų platini
mas, knygų prekyba rajone.
' Prie trūkumų nušviečiant 

kultūrinio darbo klausimus 
tenka priskaityti tai, jog eilė 
rajoninių laikraščių neaprėpia 
visų kultūros-švietimo darbo 
šakų, o apsiriboja daugiausia 
klubų-skaityklų bei meninės 
saviveiklos ratelių veikla. O 
juk yra daug klausimų, lie
čiančių kultūros-švietimo dar
bų: kaip aptarnauja gyvento
jus rajono kilnojamieji kinai, 
Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos skyrių, 
kaimo lektoriumų/ rajono mu
ziejų veikla, radiofikacijos 
klausimai, sporto .'vystymas ir 
tt. Rajoninis laikraštis negali 
išleisti iš savo 'akiračio šių 
klausimų, jis turi nuolat do
mėtis visų kultūros-švietimo 
įstaigų bei organizacijų dar
bu. i \

Kokios yra tų, trūkumų prie
žastys?

Tų rajoninį laikraštį, kuris 
spausdina paviršutiniškų, silp
nai kultūros-švietimo įstaigų 
darbų analizuojančių medžia
gų, galima apibūdinti tuo, jog 
jis neturi aktyvo, galinčip 
veiksmingai nušviesti kultūri
nius klausimus. O' kai laikraš
tis neturi tokio aktyvo ir yra 
atitrūkęs nuo kultūros-švieti
mo įstaigų darbo, nežino tik
ros padėties, savaime supran
tama, jis negali vystyti kriti
kos, negali atskleisti kultūros- 
švietimo įstaigų darbo turinib: 
kiek tas darbas yra veiksmin
gas ugdant darbo žmonių ko
munistinį sąmoningumų, mei
lę tarybinei Tėvynei, > keliant 
neąpykantų Amerikos-LĄngli- 
jOs įnperialistams ir jų talki
ninkams—buržuaziniams na
cionalistams. Neatsitiktina to
dėl, kad., nuo aktyvo atitrū
kusiame laikraštyje kultūri
niais klausimais rašo dąugiau- 
sia tik redakcijos darbuoto
jai. Rajoninių laikraščių re
dakcijos turi suburti platų ak
tyvą iš mokytojų, kaimo inte
ligentų tarpo, iš tų žmonių, 
kurie gerai žino ir pažįsta 
kultūros-švietimo įstaigų dar
bą. /

Rajoninių laikraščių redak
cijų Uždavinys — visapusiškai, 
veiksmingai nušviesti kultūri
nio' darbo klausimus, padėti 
kultūros-švietimo įstaigoms 
gerinti savo darbą, vykdant 
partijos ir vyriausybės joms 
iškeltus uždavinius. /t

D. RODĄ

" . ’ 'i

Valrico, Florida
Floridoje vasaros metu lie

tuvių yra nedaug, ir tie gyve
na toli vienas nuo kito, sunku 
susieiti ir pasimatyti. Mes bu
vome nuvykę j St. Petersburg, 
Fla., ir ten suradome sergan
čių senų draugę, Laisves skai
tytoja, Mąry Pocius. Ji turėjo 
sunkių operacijų, ant tulžies. 
Dabar randasi namie, gydosi, 
1925—34 St., South, ;St.’Pe
tersburg. Ji skundžiasi, kad 
niekas neatvažiuoja jų aplan
kyti.

Jinai pasakė: Vienintėlis 
užtikrintas manęs lankytojas, 
kuris kasdien ateina j mano 
laiškų dėžę, yra mano bran
gioji Laisvė. Aš noriu pasiųs
ti jai nors maža aukų. Alenu- 
te, buk tokia gera ir pasiųsto 
už mane į Laisvės fondą. Aš 
klapavojausi, kas man patar
naus tame reikale.

Kokia liūdna, bet graži is
torija! Štai sena didele širdi
mi moteriukė galvoja, kaip ji 
galėtų suteikti paramos Lais
vei !

1

Jos duktė iš Mass, valstijos* 
buvo čia per tris savaites. Da
bar grįžta namo. Draugė Po
cius vėl pasilieka viena.

Gaila, kad lietuviai, pasili
kę čia per vasarą, nepagalvo
ja aplankyti sergančių drau
gę, kaip Mary Pocius.

Taipgi noriu atžymėti, kad 
čia netoli Tampa, Fla., ketina 
apsigyventi Frank ir Agnes 
Marcinkevičiai. Jie buvo nu
vykę į New Yorką, įsigijo ge
rus rakandus ir laimingai su
grįžo į Seffner, Fla., gyventi 
tarpe citrinių medžių. Jie įsi
kūrė prie kalno, kas yra dide
lė retenybė, nes Floridoje di
delės lygumos ir žemumos. 
Bet Marcinkevičiai susirado 
aukštą, gražią vietą. Mes svei
kiname juos ir vėliname jiems 
ilgo, 
je.

Ir 
giau 
don
nesnieji gyvena iš pensijos. Ir 
jie džiaugiasi, nes čia klima
tas puikus^ visus apskritus me
tus. Tikimės, kad mūsų LLD 
45 kuopa sustiprės, gausime 
naujų narių.

Tuo tarpu mudu su1 George 
išvažiuojame į tolimąjį Wis- 
consiną vienam mėnesiui lai
ko aplankyti valstiją, kurioje 
aš užaugau, apsivedžiau ir pa
laidojau du vaikučius.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems Laisvės skaitytojams.

Alenutė.

sveiko gyvenimo Florido-

taip vis daugiau ir dau- 
lietuvių atvyksta Flori- 

iš šiaurinių valstijų. Se-

Rytiniai vokiečiai įkalino 
dar 5 vakarų šnipus

' Berlin. — Vokiečių teis
imas rytinėje, sovietinėje 
Berlyno dalyje pasiuntė 
kalėjiman dar 5 vokiečius 
kaip anglų - amerikonų šni- 
puis, atsiųstus iš vakarinės 
miiesto dalies. Vakarinis 
Berlynas yra užimtas an
glų, amerikonų ir francū- 
zų. -

Japvonija prašo paleist 
ir mažesnius karo 

.kriminalistus
Tokio, — Japonijos val

džia atsikreipė į Jungtines 
Valstijas '• ir jų sąjungi
ninkus, prašydama paliuo- 
suoti 230 mažesniųjų kari
nių Japonijos kriminalistų.

Amerikonų komanda jau 
pirmiau* paleido didžiuosius 
japonų karo 'kriminalistus, 
kuriuos buvo nuteisęs ben
drasis talkininkų teišmas. 
Sovietų Sąjunga’., protestavo 
prieš tikrųjų karo krimina
listų paliuosavimąv

Prekybos

WNM

1 Washington, 
departmentas apskaičiavo, 
kad Amerikos daktarai 
1951 metais gavo- $12j518- 
pajamų, vidutiniai imant-

Teheran, Iran. —* Kalbė
tojai? Irano seime amęrkė 
Ameriką kaip Anglijos pa
tronų. Kai kurie rei&ala* 
vo pašalint visus amertkie- 
čius’BMno* A

I

pa-
ap-

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
JS1GYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

‘ Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji 
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus,
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išhirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas, ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.-

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad\be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirtnosios pagalbos reikalui.

» \ • t

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00. 1
Nupiginta kaina 60c.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui 

Parašė K. PĖTRIKIENė.
Knyga iš 220 puslapių, su keliais Šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškiertis populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Iš^ido 
Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.
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Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAI
| LAIHE

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą. .

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus,' išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite!

• Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite’:

“LAISVĖ”
1 110-12 Atlantic Ave. Richmond HU1 19, N. Y.
V i ■■............     f

Įsigykite • ' ★
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

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. 
Kaškiaučihus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

' t

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A f C (T F 110-12 ATLANTIC AVENUE, 
L HI J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

4 pusl.—Laisvė
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L ' Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

NUOVARGIO IR NEDAVALGYMO KLAUSIMAI

Drauge gydytojau. Vis laukiau — gal koks jūsų pata- 
1 v rimas ' pritiks man, bet, nesulaukdama, rašau ir prašau 
U) patarimo.

Esu vedusi moteris, 38 metų amžius. Turiu vieną vai
ką, jau 13 metų. Dirbu ir namų darbus ir dirbtuvėje. Jau 
kuris laikas, kaip 'man užeidinėja kokis keistas traukimas 
kojos nakčia. Traukia kartais vieną, tartais kitą Koją.- 
Taip pasidaro, kad kojos ^negaliu ištiesti Jr, rodos, kad ją 
kas suka, laužia kaulą. Ir tuomet skauda, ta’p kad vos tik 
ištrivoju nerėkus.

Bet ilgai tas nebūna: kokia pora minučių, ir paskui 
pereina. Pasikartoja tas kartais į dvi savaites, kartais į 
mėnesį sykį. Bijau, kad tas nepradėtų kankinti tankiau.

Ar tai nebus reumatizmo požymiai? Nes man kartais 
kaip tik prieš lietų tai skauda rankas, kojas ir bendrai 
yisą organizmą. Jaučiuosi tada, kaip sudaužyta.

Kitas klausimas. Tai jau prieš kokį metą, aš buvau pa
gavus didelį šaltį. Kai užsikosėdavau, tai mane -uždusin
davo, kad negalėdavau kvapo atgauti. Turėdavo kas į 

’ kuprą mušti, kad atkrėsti tą uždusimą..
Taip man tęsėsi kelias savaites. Vietinis gydytojas sa

kė, kad’blogas šaltis sugulė ant plaučių ir, kad aš taip 
ilgai nepasveikstu, tai kad nusilpęs mano organizmas. 
Nors aš dabar neturiu šalčio, bet man vis rodos — kas 
ant gerklės pristrigę stovi, vis, rodos, negaliu gerai atsi- 

į. > kosėti. Daktaras man liepė vartoti mineralus ir vitaminus.
I /• " ATSAKYMAS

f '
Jums daktaras gerai patarė — vartoti mineralus ir vi

taminus. Ir, jeigu jūs jo patarimą pildote, daug jums tai 
i padės.

Jūsų daktaro nuomonė apie tą įsisenėjusį “šaltį,” ypač 
apie organizmo apsilpimą — irgi teisi. Kai organizmas 

♦ apsilpęs, kroniškai varginamas ilgrts darbais, nuovargiais 
ir mitybiniais trūkumais, visokių susidaro skausmų, dieg
lių, “ramatų,” “nervų.”

Jūs nešate sunkią nūdienio gyvenimo naštą, sunkiai dir
bate ir dirbykloje ir namų apyvokoje, o pasilsėti .ir atitin
kamai pasistiprinti, pavalgyti nedaug ką tegaurate, tai 
susidaro organizme skylių. Toms skylėms užlipd/ti ir už
cementuoti, reikia gero cemento — lengvo, negadinto 
maisto ir poilsio, ramumo, malonios namų''atmosferos ii’ 
nuotaikos.•

Geras receptas, bet išpildyti nelengvas. Vis dėlto, kiek 
kada galėdama, bandykite dažniau pasilsėti/ suliaunėti, 
tai "apstos tie skausmai, tie kaulų kužym.u ir tas “šaltis.” 

v Būtinai pagulėkite pogulio, tuojau po dirbo ir šiaip bet 
ij' w kada.

Vitaminų būtinai, būtinai reikia, gero preparato ir gau
siomis dozomis. Tai bus cemento į kraują plyšiams, trū
kumams užpildyti.

Imkite ir iodino po 1 lašą kas diena, irgi visą gyveni
mą, į pieną arba į vandenį. Arba jūrų žolių — “Kelp 
tablets.” Po keletą kas diena.

Iš pradžių, kol nervai perdaug įerzinti ir raumenys iš- • 
tampyti, pravartu imti ir bromo: “Triple Bromides, 15 
gr. tablets.” Po vieną ištirpinkite pusėje stiklo šilto van
dens ir išgerkite, geriau vakare, prieš gulimą. Galima ir 
dažniau. Paskui nebereikės.

Beje, tam jūsų gerklės nesmagumui galės padėti “Ty- 
rozets, S. & D.” Laikykite burnoje ant liežuvio po vieną 
tabletę, karts nuo karto.

—°~
ŽAIZDA ANT BLAUZDOS

Gerb. gydytojau, kai kitiems duodat patarimus, tai duo- 
A kite ir man.

T Į klubą man buvo įsimetęs skaudėjimas be jokios prie- 
T žasties.- Ir skaudėjo kokias 4 dienas. Paskiau naktį klubą 

nustojo skaudėti ir susimetė į blauzdą. Pasidarė žąuda 
i ant vidurio blauzdos. Toliau nugedo. Blauzda visa parau

dus. Dįeną sutinsta, ir, kai naktį kiek atslūgsta, tai at
šoka ir nupuola kaip ir kokio popieriaus ( skiautelės. Ir 
niežti labai baisiai.

Taip aš visas jaučiuosi gerai, nors jau esu nebejaunas 
vyras. Dėkui iš kalno. w

. ATSAKYMAS

1 , Kiek galiu spręsti iš jūsų aprašymo, jums veikiausia
* atsivėrė ant blauzdos opa — “ulcer.” Pirma to, tur būt, 

j , Sukrešėjo kraujas ir užkimšo kokią kraujagyslę (veną).
Todėl iy skaudėjo klubą. Paskiau kraujo apytaka toje vie
toje pasidarė nepakankamai gera, tai išgedo opa ir koja 
patino ir niežti.

Laikykite tą koją aukštyn iškeltą, bent keletą minučių, 
keletą^ kartų kas diena. Tai padės atslūgdinti kojos tinimą 
ir padės opai geriau sugyti. Iš nakties kai atsikeliate, tai 
koją gražiai aptvarstykite tęsliu tvarstu (“Elastic Ban
dage, 3 in.”), Ant nakties galite nusirišti, o rytą ir vėl 
apsiriškite.

Pačią opą ir niežinčias aplinkui vietas plonai tepter- 
kite. iodinu, kas antra diena. Tai padės išnaikinti įsime
tusius parazitus. \Ir vis ant Nakties dėkite kokios antisep- 
tiškos mosties, kaip kad borinės rūkšties mostis (“Boric 
acid Ointment”), arba galite nuolat vilgyti visą tą įdegu-

* ji šią /Vietą su borinės rūkšties tirpalu. Stikle karšto van- 
dens ištirpinkite su kaupu arbatinį šaukštuką borinės 

|į^ A. rūkšties. Vilgykite švarią sulankstytą drobulę arba ir 
1 medvilnę ir laikykite aprišę, aptvarstę.

lt :.*VX

N. GOGOLIS

TARASAS BULBA Philadelphia, Pa.

Tuo patim tarpu stiprinkite ir visą organizmą geru na
tūraliu maistu ir visokių vitaminų gaysa- . . linkite ir to 
paties iodino po 1 lašą kas diena, su pienu ar vandeniu,

Šiemet sukako 100 metų, kai mirė 
žymus rusų tautos rašytojas - klasikas 
Nikolajus Gogolis. Visame kultūri
niame pasaulyj jo mirties sukaktis bu
vo atžymėta vienokiu ar, kitokiu bū
du. Šia proga mes spausdiname Go
golio apysaką “Tarasas Bulba” ir ti
kimės, kad ji skaitytojui patiks.

Laisvės Redakcija
I

—Ogi pasisuk, sūnau! Koks tu juo
kingas! Ęokie ęia jūsų' popiški posu- 
toniai? Ir taip visi vaikščiojate akade
mijoje?

Tokiais žodžiais sutiko senasis Bulba 
du savo sūnus, Ipirie mokėsi Kijevo bur
soje (dvasinė mokykla) ir atvyko namo 
pas tėvą. ■

Jo sūnūs tik ką nusėdo nuo arklių. 
Tai buvo du stiprūs jaunuoliai, dar" 
žiūrėję iš padilbų, kaip neseniai išleisti 
seminaristai. Stiprius, sveikus jų veidus 
dengė pirmasis plaukų pūkas, kurio dar 
nebuvo palietęs skustuvas. Jiedu buvo 
labai pasipiktinę tokiu tėvo priėmimu ir 
stovėjo nejudėdami, nuleidę akis žemyn.

—Palaukite, palaukite! Leiskite man 
į jus gerai įsižiūrėti,—tęsė jis, apsukda
mas juos, — kokios ilgos jūsų svitkos 
(pusšvarkis)^ Kokios svitkos! Tokių 
svitkų dar nėra buvę pasaulyje! Ogi im
kite katras ir pabėgėkite! Aš pažiūrė
siu, ar nežlegters jis žemėn, susipainio
jęs skvernuose.

z **

—Nesijuok, nesijuok, tėve!—tarė pa
galiau vyresnysis.

—Žiūrėk tu man, koks puikuolis! Ko
dėl gi nesijuokti?

—Taip sau l nors tu man ir tėvas, o 
jeigu juokiesi, tai, dievaži, apkalsiu! ■

— Ak, šitoks tu, sūnau! Kaip? Tė
vą? — pratarė Tarasas Bulba, nustebęs 
ir paėjėjęs kelis žingsnius atbulas.

—O,kad ir tėvą. Už nuoskaudą nepa
žiūrėsiu ir į nieką neatsižvelgsiu.

—Tai kaip tu nori su manim muštis? 
Nebent kumščiuotis?

—Ogi vistiek kaip.
Na, gerai, kumščiuotis! — kalbėjo 

Bulba, atsiraitojęs 'rankovę; — pažiūrė
siu, kokia tavo kumštis!

Ir tėvas su sūnumi, užuot pasisveiki
nę po ilgo nesimatymo, ėmė vienas kitam 
niuksėti ir į pašones, ir į strėnas, ir į 
krūtinę, čia traukdamiesi atbuli ir dai
rydamiesi aplink, čia vėl vienas kitą pul
dami.

—Žiūrėkite, gerieji žmonės: apkvaišo 
senis.! Visai iš proto'išsikraustė!—kal
bėjo išblyškusi, liesa ir geraširdė jų mo
tina, stovėjusi prie slenksčio ii’ dar ne
spėjusi paglamonėti savo mielų vaikų.— 
Vaikai grįžo namo, daugiau negu metai 
jų nematėme, o jis sumanė kažin ką: 
kumščiuotis!

—O jis gerai mušasi!—kalbėjo stab
telėjęs Bulba.—Dievaži, gerai!—tęsė jis, 
truputį atsitubkdamas. — Taip, kad nė 
bandyti nevertėjo. Geras bus kazokas! 
Na, sveikas, sūneli, pasibučiuokime !—Ir 
tėvas su sūnumi 'ėmė bučiuotis.—Gerai, 
sūneli! Štai šitaip kulk kiekvieną, kaip 
mane bakinai:- niekam nenusileisk! O 
vis dėlto juokingi tavų apdarai: kokia 
čia virvė kabo? O tu, žioply, ko stovi, 
nuleidęs rankas?—kalbėjo jis, kreipda
masis į jaunesnįjį, — kodėl gi tu, kalės 
vaike, neapkuli manęs?

—Dar ką išgalvojo!—kalbėjo motina, 
tuo tarpu glamonėdama jaunesnįjį.—Ir 
ateis gi į galvą tokia mintis, kad tikrasis 
vaikas muštų tėvą. Ar tas dabar jam 
gali rūpėti: vaikas jaunūs, padarė tiek ‘ 
kelio, nuvargo... (Šitas vaikas buvo 
dviejų dešimčių su viršum metų ir ly
giai sieksninio ūgio); jam dabar reikia 
pasilsėti ir ko nors .pavalgyti, o jis ver
čiu'jį muštis! 1

—E, ė, tu, kaip matau, esi lepšiukas!
—kalbėjo Bulba. — Neklausyk, sūneli, - 
motinos: ji boba, ji nieko nežino. Kam 
tie visi mylavimai? Jūsų pasimylavimas, 
—dygus laukas ir geras žirgas: šituo rei
kia myluotis! Ar matote šitą kardą? 
Štai jūsų motina! Visd tai 'šlamštas, kuo 
prikemša jūsų galvas: ir akademija, ir 
visos tos knygos, abėcėlės ir filosofija, 
ir. dievas žino kas ten dar—spiauti man 
į visa tai! —Čia Bulba įvėlė į savo kal
bą tokį žodį, kuris dargi nevartojamas 
spaudoje. O štai, geriau, aš jus dar 
šią savaitę pasiųsiu ■ į Zaporožę, Ten-, 
mokslas, .tai bent mokslas! Ten jūsų

• ' . ' ■ ' " V V. ■ ' . Ii 

mokykla, tik tbn įsigysite proto.
—Ir tik vieną savaitę teks jiems na

mie pabūti?—kalbėjo graudžiai, su aša
romis akyse, motina, liesą senė.—Ir pa
silsėti' jiems, vargšams, neteks; ir su 
gimtaisiais namais susipažinti, ir man 
neteks atsižiūrėti į juos.

— Gana, gana staugti, sene! Kazokas 
ne tam sutvertas, kad Jerliotųsi su bo
bomis. Tu juos paslėptumei po sijonu 
ir tupėtumei ant jų, kaip višta ant kiau
šinių. Eik, eik, ir dėk mums ant stalo 
viską, kas yra. Nereikia^ pyragaičių, 
medauninkų, aguonainių iiVkitų saldu
mynų; tempk mums visą avinų, ožką pa
duok, keturių dešimčių metų midaus! O 
degtinės kuo daugiau, ne su išmonėmis 
degtinės, ne su razinkomis ir kitokio
mis išmonėmis, o grynos,- stiprios deg
tinės, kad žaižaruotų ir šnypštų, kaip pa
siutusi.

Bulba nuvedė savo sūnus į svetainę, iš 
kurios vikriai išbėgo dvi gražios mergos 
tarnaitės, raudonais karoliais, tvarkiu
sios kambarius. Jos, kaip matyti, išsi
gando atvykusių ponaičių, nemėgusių 
niekam nusileisti, arba šiaip sau norėjo 
išlaikyti savo moterišką įprotį:, surikti 
ir bėgti galvatrūkčiais, pamačius vyriš
kį' ir po to iš didelio drovumo ilgai dang
styti veidą rankove. Svetainė buvo pa
puošta pagal ano meto skonį, apie kurį 
gyvai primena mums tik dainos ir' dar 
liaudies dūmos, jau nebedainuojamos da
bar Ukrainoje barzdočių aklų senelių, 
pritariant tyliam dūzgenimui, apspitu
sios minios akivaizdoje, — pagal skonį 
ano karingo, sunkaus meto, kada Ukrai
noje prasidėjo susirėmimai ir kovos dėl 
unijos. Visur buvo švaru, ištepta ‘ spal
votu moliu. Ant sienų — kardai, 
rimbai, tinklai paukščiams gaudy
ti, bradiniai ir šautuvai, įmantriai 
apdailintas ragas p a r a k u i, auk
sinės arklio kamanos ir pančiai su 
sidabriniais ženklais. Svetainės langai 
buvo m'ažučiai, su apvaliais blausiais sti
klais, kokie pasitaiko dabar tik senobi
nėse cerkvėse, ir pro kuriuos kitaip’ ne
galima žiūrėti, kaip pakėlus judomąjį 
stiklą. Aplink langus ir duris buvo rau
doni rumbai. ‘Kertėse buvo lentynos, o 
jose stovėjo ąsočiai, dideli buteliai ir ple- 
čkos žalio ir mėlyno stiklo, drožtos sida
brinės taųfės, paauksuoti stikleliai įvai
raus darbo: venecijiečių, turkų, čerkesų, 
patekę į Bulbos svetainę įvairiais bū
dais, iš trečiųjų ir ketvirtųjų rankų, kas 
buvo labai paprasta anais narsiais lai
kais. Tošiniai suolai aplink visą kamb'a- 
rį; milžiniškas stalas po šventųjų paveik
slais krikštasuolėje; plati spalvotų, mar
gų koklių krosnis, su užkrosniais, pako
pomis ir iškyšuliais, —visa tai buvo la
bai pažįstama mūsų dviem jaunuoliam, 
kurie kasmet pareidavo namo atostogų 
laikui, — pareidavo dėl to, kad jie dar 
neturėjo žirgų, ir.dėl to, kad papročiai 
neleido moksleiviams jodinėti. Jie turė
jo ilgus kuodus, už kurių juos galėjo 
tampyti kiekvienas ginkluotas kazokas.' 
Tik jiems baigus mokslą, Bulba pasiuntė 
iš savo arklių kaiminės du jaunus erži
lus.

Bulba sūnų atvykimo proga liepė su
šaukti visus šinitininkus ir visus pulko' 
vyresniuosius, kurie tik buvo akivaizdo-Į 
je; ir kai atėjo iš jų. du ir esaūlas Dmi-' 
tras Tdvkačas, jo senas draugas, jis tuo
jau .perstatė jiems savo sūnus, sakyda
mas^ “Štai žiūrėkite, kokie šaunūs jau-' 
nuoliai! Greit pasiųsiu juos į SiėČę.” 
Svečiai pasveikino Bulbą' ir abu jaunuo
liu ir pasakė jiems, kad gerą darbą at
lieka ir kad žmogui nėra genesnės mo
kyklos, kaip Zaporožės Siečė.

— Na, ponai broliai, sėskitės kiekvie
nas, kur kam patinka, už stalo. Na, sū
neliai, visų pirma išgersime degtinės! <— 
taip kalbėjo Būlba. — Laimink, dieve! 
Būkite sveiki, sūneliai: ir tu, Ostapai,’ir 
tu, Andriau! Duok dieve, kad kare vi- 
sąda • jums sektųsi! Kad busurmanus ; 
muštumėt, ir turkus muštumėt, ir totor- 
palaikius muštumėt; jeigu ir lenkai ką 
prieš mūsų tikėjimą sumanys, tai kad ir 
lenkus muštumėt. Na, duok savo taurę;, 
ką, gera degtinė? O kaip lotyniškai deg-. 
tinė? Taigi tat, sūneli, mulkiai buvo ro- ■ 
menai: jie nė nežinojo, ar iš viso yra pa
saulyje degtinė. Kuo, beje, buvo vardh 
tasai, kuris lotyniškas eiles rašė? Aš ne-1 
labai mokytas, todėl ir nežinau: Horaci
jus, ar ne? . '' -

— Matai, koks tėvas, — pagalvojo sau 
vienas vyresnysis supus, Ostapas, — vis- 
ką, .sęnąs šuq^ žinp.ir,.^!; ąpsimeta.
la.. „ daugiau)

Prašau pagalvoti

Užėjus nepaprastai dide
liems karščiams, apsistojo mū
sų pažangiečių veikimas. Mat, 
visi tik ieško kur nors surasti 
vėsesnę vietą, kad šiek tiek 
atsivėsinti. Kai kurie veikėjai 
išsireiškė: ką gi dabar galima 
nuveikti ? Termometras rodo 
115 prieš saulę, 96 laipsnius 
pastogėje. Visi vaikščioja per
mirkę prakaite, kai žąsiukai 
pę audringo lietaus!

Bet, draugai, nepamirškime 
savo veiklos. Kąrščiai atėjo 
neprašyti, ir nueis nevaryti, 
gamtos poreiškiai kai kada 
mums būna kaip močeka, o 
kai kada kaip tikra mylima 
motina, štai jau. sulaukėme ir 
rugp. Nors dienos dar būna 
karštos, bet naktys vėsesnės, 
kurios suteikia geresnį miegą 
ir poilsį. Pasilsėję, turėsime 
daugiau energijos veikti.

Ot, kad mes sukaupę jėgas 
parengtume kokį nors pikni- 
kutį? O jeigu ne pikniką, tai 
taip sau organizuotą privatiš- 
l:ą išvažiavimą parinktoj gra
žioj vietoj.

Man rodosi, kad seniau bu
vo platokai kalbėta apie pri- 
vatišką išvažiavimą. Tai ką 
manote, draugai?

Aš seniau esu dalyvavęs ki
tur organizuotuose išvažiavi
muose. Tai puikus ir labai pa
girtinas dalykas. Nes ten buvo 
dainuota* dainos, sakyta pra- 
kalbelės, ir surinkta keletas

dol. visuomeniškiems reika
lams. f

Toki išvažiavimai suglau
džia visu prie geresnio drau
giškumo, veda zprie geresnės 
vienybės, ir užgrūdina dvasios 
jausmus kovai su savo .prie
šais. Kaip yra malonu vėl pa
matyti tuos draugiškus veidus, 
seniai matytus, ir vėl girdėti 
draugiškus pokalbius! Ona, 
sako: kūma, eikš paragauk 
mano pyrago! Antanas, laiky
damas buteliuką rankoje, vėl 
š/iukia: Malinai, eikš, para
gauk mano rūgšties! Ir taip 
eina draugiški pokalbiai, ir 
vaišinimai, kad vakarui arti
nantis, visiems būna gailfi 
skirtis...

Tokiuose išvažiavimuose nie
kas sunkiai nenusidirba, nepa
vargsta, kaip kad ant pikni
kų, bet pasilsi, pavalgo, išsi- 
geria, ir pilnai užsiganėdina 
praleistu laiku tyrame ore.

Tadgi, dar kartą primenu 
draugams, ypač veikėjams, 
kad pagalvotume! apie suren
gimą organizuoto privatišlčo 
išvažiavimo.

Progresas

Šypsenos
Jonas: — Kada grąžinai 

jums paskolintą lietsargį •
Petras: — Bet ašT jį pa

skolinau savo draugui, o jis 
paskolino savo draugui. ■

‘ Jonas :—Aš nieko nesaky
čiau, kad tu skolinai ki
tam, bet dabar man pasko
linęs lietsargio savininką^ 
reikalauja jį grąžinti.

W4INIERIA1!
JŪSŲ PIKNIKAS

I

Mainierių piknikas paramai dienraščio Laisvės 
įvyks šį sekmadienį, rugpjūčio (Aug.) 3 d., Shenan
doah srityje, Swank’s Grove,,Brandonville, Pa. La* t 
bai graži vieta piknikam.

šį pikniką rengia šenadoriečiai ir kviečia visą L 
apylinkę į tą gražų pasilinksminimą.
Mes matome, kaip visos lietuvių kolonijos rūpi
nasi finansine parama dienraščiui Laisvei. Tad ir 
mes turime prisidėti prie to gražaus reikalo, turime / 
paremti savo dienrašti.

Dalyvaudami šiame piknike jūs turėsite malo- / 
naus pasitenkinimo sau ir tuom pačiu kartu parem- 
site Laisvę finansiniai. ' .

Iki malonaus pasimatymo piknike, 
RENGĖJAI I

................ ........ - - — . — -■ ■ ■ . ............... .......11■ į ~- • * < 1 fcaŽ.'

Praleiskite Savo Vakacijas
Atlantie City, N. J. 1

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

\ < J

WIOI 125 ATLANTIC AVĘ, 'V 1 M Atlantic City, N. J. <

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338 

i ‘ ■ ■ j?
Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui. , 

Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite. 
________ —I ———- ■ ■ f — t —J ■■— i* *i» —

■ , ■ • -------------- ------- - — " 1 , ,
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Dr. Kingsbury atvyksta 
Chicagon

NwYorto^<žfe^fe'2lnftH
Dr. John A. Kingsbury, bu

vęs New Yorko labdarybės 
komisionierius, dabar yra pir
mininku National Council of 
American-Soviet Friendship. 
Jis veik metus laiko praleido 
užsienyje, didžiumoj Sovietų 
Sąjungoj. Šiomis dienomis jis 
grįžo iš Peking, Ęinijos. kur 
irgi nemažai laiko praleido.

The Chicago Council of A- 
merican-Soviet Friendship 
ruošia svečiui Dr. John Kings
bury, kuris Chicagoje viešės 
nuo rugpjūčio 14 iki 19, masi
nį mitingą yugpiūčio 15 d., 

,Chopin Cultural Center, 1547 
N. Leavitt st.

Dr. K ingsbury kalbės te
moj: Ką aš Mačiau ir Girdė 
jau. Rusijoj ir Kinijoj, šalia 
to bus rodomas kveikerių ju- 
dis; “Time for Greatness”. 
Tas judis Chicagoje bus rodo
mas pirmu kartu.

Rugpiūčio 16 d. daktarui 
ruošiama bankietas, kur da
lyvaus išimtinai medikąles 
profesijos svečiai.

Bus ir kitų viešųjų susirin
kimų, kur daktaras kalbės, 
bet apie tuos vėliau. Rep.

—o—
Diskriminacija prieš 
unijistus

K
Vienas iš didžiųjų landlor

ds Chicagoje, •(Max Woolpy, 
savininkas apartmentų ant, 
G204 South Park Ave., atsisa
kė išnuomuoti apartmentą 
karo veterano šeimai tik dėl 
to, kad veteranas yra CIO u- 

' nijos narys. Jis dirba plieno 
industrijoj, Republic Steel.

Max Woolpy laišku atsakė 
karo veteranui kodėl jis jam 
nenuomuos apartmento. Visa
me kame veterano šeima butų 
kvalifikuota gauti apartmentą 
išskyrus, kaip Woolpy sakė, 
jog plieno darbininkas prik
lauso CIO uni joj, kuri i esanti 
“didžiausia, be pamato ir 
griežčiausia jėga, ką mes 
landlordai turime sutikti rei
kalaujant rendų pakėlimo 
Chicagoje.”

Toliau Woolpy dadure:
“Pakol CIO aktyviai ves sa

vo dabartinę rendų politiką, 
tolei mano ofisas atsisakys 
renduoti kontroliuojamą apar
tmentą nariui tos unijos.”

• Woolpy yra vedėjas Urban 
Realty Cę., 211 B. Western 
Ave. Jis ragino ir kitus namų 
savininkus sekti jo pavyzdį.

Rep.

Padėka
Šiuomi norime pareikšti pa

dėką daugeliui draugų, kurie 
parodė savo užuojautą laike 
velionės Helen Andruškevičie- 
nės laidotuvių. Ypačiai esame 
dėkingi sekamoms šeimoms ir 
asmenims už jų 'prie j autą
gausiomis gėlėmis, mišiomis 
ir visokia pagalba laike šer
menų : Mr. ir Mrs. Kazlaus
kas; M. Jasu’ojiis ir šeima; 
Majerski šeima; Hendrickson 
šeima: Mary Sųbachus; Mrs. 
Misevičienė ir šeima; Gelum- 
bauskų šeima; A. Rainienė; 
S. Bartunas šeima; ’J. E. But
kus šeima; Goodstein Brothers 

i prešeriai; M. Višniauskas šei
ma; Moterų Klubas; J. Or* 
man; S. Sasna; M. Offerman; 
F. Myrick; ir daugeliui, dau
geliui kitų, kurių simpatija 

* pagelbėjo mums mūsų liūde
sio metu.

Jonas Andruškevičius, 
W.‘Kubilius.

Dėl girtumo sumišusio mą-
- rininko apraižytoji peiliu Tor

res merga.itė pasveiksianti, ži- 
,nla būvo didele viltimi liūd
niems jos tėvams, besiruošian
tiems laidoti to paties asmens 
papiautą kitą dukrytę.

“RADIO CITY MUSIC HALL~
Rockefeller Center

“IVANHOE”
Bekert EKubelh Jo>n

TAYLOR * TAYLOR * FONTAINE
Color by TECHNICOLOR . An M-G-M Pldur.

SPECTACULAR STAGE PRESEMTATIOH

Turėjome gražias 
vestuves

Biruta Villis, dirbusi dien
raščio Laisvės raštinėje knyg- 
vede, išėjo už Alfred Walins iš 

Stratford, Conn. Santuoka į- 
vyko Queens. Jaunosios paly
dove buvo Sylvia Pužąuska’L 
tė, jaunojo palydovu —Wal
ter Philipenko.
Pokilis įvyko Lietuvių Liber

ty Auditorijos patalpose, Rich
mond Hill, N. Y. Puota buvo 
masinė skaičiumi svečių, bet 
šeimyniškai gyva, drauginga 
ir vaišinga.

Iš Connecticut dideliu bū
riu atvyko jaunojo Alfredo, jo 
tėvų ir sesers giminės, drau
gai, kaimynai. Tarpe jų (jei
gu mano pažintys ir atmin
tis gerai veikia), dalyvavo: 
Mrs. Vera Ausiukaitis, taipgi 
Helen ir Richard Klimaszaws- 
ki; Mr. ir Mrs. Burnett su tė
vu; P. Baranauskas; Mr. ir 
Mrs. F. Gresh; artistas John 
Gresh; Mrs. K. Jakutis; A. 
Jocis su šeima; Mr. ir Mrs. 
W. Kayecki; Mr. ir Mrs. A. 
Budimas; Mr. ir Mrs. Alfred 
Putrimas; Mr. ir Mrs. V. Put
rimas; Mrs. S. Putrimas; Mr. 
P. Putrimas; Mr. ir Mrs. G. 
Radzivillas; Mr. ir Mrs. J. Ra
gis ir* Alice; T. Skirka; Mrs. 
C. Stumbris; Mr. ir Mrs. Ed-- 
mund Stumbris; Miss. K. Te- 
resko; dvi Thompsonų šeimos: 
Mr. ir Mrs. V. Vaitekūnas; 
Mrs. M. Valatka; ir, regis, 
kelios kitos šeimos.

Mureikų ir Rigefių šeima, 
negalėjusi atvykti, pasirūpi
no, kad jų ' kaimynai, o taip 
pat ir mes, brooklyniečiai, bū
tume sotūs ir linksmus. Mu- 
reikienė prigamino ir atsiuntė 
vestuvėms dėžę tų jau paskil- 
busių per abi valstijas skanių 
sūrių.

Brooklyniečių - Richmond 
Hill gyventojų taipgi atvyko 
gražus būrys. Dalyvavo veik 
visi jaunosios sandarbininkai 
iš Laisvės pastogės. Gražiai 
pasirodė LDS jaunieji. Jie ne
manu būriu atvyko savo na
rei Birutai palinkėti laimės 
išėjusiai į kitą kuopą ir valsti
ją į marčias. Greta linksmų 
bridgeportiečių jie dainomis ir 
šokiais žymiai prisidėjo pobū
viui paįvairinti.

Prie gėlėmis puošniai pada
bintų stalų svečiams vikriai 
patarnavo Geraldine ir Mary 
Anne Wilsonaites, taipgi Ele
na Brazauskienė. Valgius (pa
gal šeimos užsakymą) gami
no patsai Auditorijos vedėjas 
Walter Brazauskas ir jo gau
tos šeimininkės Anna Višniau- 
skienė ir Mary Wilson. Karo
lis Benderis darbavosi, kad 
svečiai nekęstų troškulio karš
tą vasaros dieną.' Gal jie tu
rėjo ir daugiau pagelbininkų. 
Malonės atleisti, jei juos pra
leidau.’

Šokiams smagiai grojo Jur
gio Kazakevičiaus orkestras.

Jaunieji išvyko pamatyti 
Niagara Falls ir tūlas kitas į- 
domybes mūsų šalies šiaurry
tiniame krašte, paskiau atos
togauti Kanadoje apie porą 
savaičių. Sugrįžę, apsigyvens 
Stratford e. Alfredas, Antrojo 
Pasaulinio Karo veteranas, 
ten užsiima namų statyba kar
tu su savo tėvu.

Biruta ten nuvykusi”, tiki
mės, greitai prigis vietos lie
tuviuose, kaip kad ji prigijo 
čionai tuo trumpu didmiesty
je gyveninio laiku. Ji atvyko 
iš Virginijoj nei* vieno žmo
gaus čionai asmeniškai nema
žindama, tiktai žinodama, jog 
Čia randasi skaitytojai to laik
raščio, kurį skaitė, kurį pamy
lėjo jos tėvai. Bėgiu kelioli
kos mėnesių jinai čia įsigijo 
daug pažinčių ir gerų draugų 
ir nesirengė niekur daugiau 
keltis. Tačiau Alfredui ją pa
kvietus pas save, jo tėvams 
Jonužį ir Uršulai, tdipgi jo se
sutei Alice maloniai tą pakvie
timą pastiprinus, Biruta išsi-

ILGWU skelbia 
gavę sutarčių

Masiniu pikietu prie neor
ganizuotų šapų per porą die
nų unija atsiekusi ir laimėji
mų, kaip skelbia ILGWU vir
šininkai. Sakoma, kad kelių' 
buvusių neorganizuotų šapų 
savininkai jau pasirašė sutar
tis su unija. Kai kurios kitos 
šapos užstreikuotos. Tačiau 
nei vienos nei kitos neskelbia
mos, nes artimu laiku tikima
si daugiau laimėjimų.

Rengia redaktoriaus 
atminčiai mitingą

Rugpiūčio 4-tos vakarą, 
Laikraštininkų Gildijos patal
pose, 133 W. 44th St., New 
Yorke, ruošiamas mitingas pa
minėti staiga mirusį laikraš
čio The Compass vedėją Tom 
O’Connor. Kadangi jo laido
tuvės buvo privatiškos, mitin
gas teiks progą jo bendradar
biams ir draugams jį pagerb
ti, apie jį pasisakyti.

O’Connor, vienas žymesnių
jų jaunosios kartos laikrašti
ninkų, nuo širdies smūgio stai
ga mirė darbe liepos 
24-tą. Liepos 28-tą jam būtų 
suėję 38 metai. Nežiūrint jo 
jaunų metų, laikraštininku jis 
buvo virš 15 metų, nuo pat 
vaikystės laikų.

Berniukas vis gyvenęs 
s^čiuose-neprašytas

Johnny Connolly, patarnau
tojas prie mišių, buvo nuo to 
visko pavargęs, tad sumanė 
pats pasiimti sau atostogų, 
gauti permainą gyvenime. Jis 
išėjo į svietą. Gal turėjo tam 
pakankamai turto ? Bot kam 
turto, kai turi gerų draugų?

Jonukas susipažindavęs su 
kitais berniukai. Patyręs, ku
rių tėvų nėra namie, niekad 
neatsisakydavęs užeiti pas 
berniukus į svečius ir ten pa
vaikydavęs. Tačiau tūlų tų 
berniukų tėvai pradėjo do
mėtis, dėl ko jų sūnelis pra
dėjo tiek daug suvalgyti. Jie 
patyrė apie buvusį svečią ir 
atsiminė, kad kokia tai šeima 
net spaudoje paieškojo dingu
sio vaiko/Taip ir baigėsi Jo
nuko dvisavaitinė šauni atos- 
toga laisvėje.

Jis papirkinėjęs 
policistus

------------  —— X

Praėjusį trečiadienį 31 
grafte kaltinamų policistų 
teisme liudijo Samuel Blumen
thal, New Yorko drabužių dis- 
trtkte seniau buvęs žymiu 
gemblerystės bosu pirm Gros
so atėjimo scenon. Jis sakėj 
kad jis' davinėjęs kyšius poli- 
cistams už apsaugą jo gemb- 
leriams.

Kyšius davinėjęs visokio 
rango policistams, ne kuriam 
vienam ar vienai grupei. Jis 
reguliariai “tepdavęs” “vie: 
tinęs divizijos pareigūnus, ap* 
skrities pareigūnus, vyriausio 
inspektoriaus štabo' pareigū
nus, ir policijos komisijonie- 
riaus pareigūnus.

Grossui perėmus iš jo biz
nį, Blumenthal beduodavęs 
kyšius tiktai eiliniams, su ku
riais pasitaikydavo susidurti, 
o aukštuosius aprūpindavęs 
patsai Grossas.

Blumenthal jau buvo teis
ias kaipo neteisingai liudijęs 
Lurye byloje, bet jam nuos
prendis tebėra nepaskelbtas.

kelia'naujon savo gyvenvieten 
džiaugsmingai, jausdamosi, ir 
ten tarp mylimų savųjų.

Linkime jauniesiems laimės 
poroje! Rep.

Naujas laivas 
kelyje pavėlavęs

Naujausias Francijos lai
vas Flandre pirmojoje kelio
nėje į New Yorką atplaukė 
visa diena vėliau, negu buvo 
tikėtasi. Tačiau, kaipo naujo
kas, vis viena buvo pasitiktas 
iškilmingai.

Flandre kelionėje turėjęs 
bėdų, su inžinais, su inkaru, su 
šviesomis. Anot dzūkų, viso
kios “kvarabos” buvo jį apsė- 
dusios, neleido atsižymėti 
greičiu.

Nuteisė buvusį, banko 
kasininką

Martin G. Olsen, 38 metų,, 
tapo nuteistas dvejus ir pusę 
metų kalėti už tai, kad jis 
praėjusio sausio mėnesio 29- 
tą buvo išėjęs pietų. Tai yra, 
buvo išėjęs pietų nešinas $38,-: 
000 banko pinigų ir po pietų 
negrįžo. Jį atrado ir iš Kali
fornijos parvežė areštuotą 
birželio 21-mą.

Bėgiu tų kelių mėnesių jis 
praleidęs .$10,000. Olsen ban
dęs pagyventi taip, kaip gy
vena tie banku žmones, ku
rie pinigų patys nerokuoja, 
samdo kasininkus.
- Olsen gyveno 4617 Fourth 
Ave., dirbo 550 Court St.; 
Brooklyne.

New Yorko CIO dar ' I 
neužgyrė kandidatu

New Yorko Valstijos CIO 
vykdančioji taryba buvo susi
rinkusi svarstyti ateinančių 
rinkimų reikalus. Per ištisą 
dieną posėdžiavo, tačiau po
sėdį užbaigė be užgyrimo vie
nų ar kitų kandidatų. t.
- Taryba išrinko special} po
litines veiklos komitetą iš 17 
narių. Jį įgalino pateikti or
ganizacijos dalyvumo rinkimi
nėje kampanijoje planą, pa
siūlyti politiką, kuria unijis- 
tai vadovautųsi siuose rinki
muose. Louis Hollander pas
kirtas komiteto vadu.

Kovojami vabalai nyksta

Brooklyn© Prospect Parko 
slėnį (Long- Meadow) buvo 
užpuolę spiečiai skrendančių- 
ių vabalų (Japanese beetles), 
ėdančių liepų ir tūlų kitų me
džių lapus. • Nelaukę, kol tos 
beetles susikraus;ys į rož'ų gė
lyną, parko vedėjai įsakė slė
nį apipurkšti tiršta DDT mig
la.

Prieš keletą metų visas par
kas buvo tų vabalų apsėstas. 
Kas metai prieš juos kovojant, 
sakoma, prisiveisia mažiau.

Brooklyne prie 198 7th Aye., 
tarp 2ncį ir 3rd Sts., atidary
tas naujas pašto skyrius. Pri
ims pundus ir registruotus lai
škus; parduosi! stampdš (ir pi
nigų perlaiclas (money or
ders) .

Jennifer Jones, žvaigž
dė filmos “Carrie”, ku
riai medžiaga imta iš pa-% 
skilbusios Theodore' Drei- 
serio novelėą. Rodoma Ca
pitol Teatre,

Buvęs generolas Hol- 
dridge, iš Los Angeles, 
irgi nori patekti į Baltąjį 
Namą. lJis kandidatuoja 
yegeterijonų partijos ti- 
kietu. Jo platforma trum
pa: “Duokite mums tai
ką ir gausą daržovių.”

Pagerbs teisiamą 
darbininkų vadą

Rugpiūčio 5-tos vakarą, a- 
teinantį antradienį, Hotel Ca
pitol, New Yorke, Piliečių Ne
paprastasis Apsigynimo Komi
tetas rengia pobūvį pagerbti 
George Blake Charney. Jisai 
yra vienas tų" 15-kos darbinin
kų vadų komunistų, kurie yra 
persekiojami einant priešdar- 
bininkiškuoju Smith aktu. Į- - 
žanga $1.

Mitingui sudaryta įspūdin
ga meno programa. Dalyvaus 
dainininkė Laura Duncan, A- 
sadora Tafora ir jo afrikoniš- 
kų šokių gTupė, aktorius hu
moristas Lloyd Gough. Ir kal
bės Claudia Jones, žymi jau-* 
nesnėsės kartos darbuotoja, 
kuri taip pat yra viena tų 15- 
kos teisiamųjų Foley Square 
teismabutyje.

Vaikėzai išorievartave A 
mergaitę namuose

Tėvui išėjus į darbą, o mo
tinai ir broliukui tebemiegant,, 
11 metų mergaitė išgirdusi 
kambaryje žingsnius ir atbu
dusi. Pamačiusi du jaunus 
pusberniukus. Jie įspėję tylė
ti, esą šeimos draugai. Tačiau 
jų rankose pastebėjusi po pei
lį. Jų “draugiškumas” baigę
sis uždėjimu rankšluosčio jai 
ant burnos ir išprievartavimu. 
Paskui x susirankioję šeimos 
brahgumynus.

Mergaitė nugabenta į ligo
ninę. Nustatyta, kad jos pa
rt ėtis. nėra pavojinga.

Blogdariai, sakoma, įėję per 
motinos kambaryje buvusį at
darą langą, bet motina Ynepa-„ 
juto, šeima gyvena 1001 50th 
St., Brooklyne.

Gal riepavartojęs 
traukinio stabdžių

Liepos 16-tą įvykusios BMT 
nelaimės vieno traukinio mo
torman as Michael Murphy 
būk sakęs savo viršininkui, 
kad “gal jis ir nepavartojęs” 
stabdžių.
Taip liudijo tyrinėtojams tas 

jo viršininkas Edwin M. Kel
ly.

Murphy vairavo tą traukinį, 
kuris risdamasis atgal ~ smar
kiai sudavė į'ki|ą, paskui at
važiuojantį traukinį. Jį kalti
na, kad jis buvęs apsileidęs 
pareigose.

Liūdyme tyrinėtojams pat
sai Murphy sakė, jog jis jau
čiasi nekaltas. Kad jis dirba 
važiuotos tarnyboje nuo 1929 
metų ir motormanu 11 metų, 
bet niekad pirmiau jam nebu
vo iškelta jokių kaltinimų.

Apdegė krautuvė
Stevens departmentinė krau

tuvė, Jamaica, trečiadienį ta
po uždaryta dėl gaisro. Gais
ras kilęs vidurnaktį. Krautu
vė turėjo automatišką gaisra- 
gesiams iššaukti, taipgi ug
niai slopinti sistemą, tačiau 
vis viena dairg prekių apga
dinta ugnimi ir ją gesinant.

Valdinė Public Service Ko
misija leido Westchester busų 
linijas operuojančiai firmai 
imti po du centuš už transfo
rms, nuo vaikų po ccųtą. Iki 
šiol jie buvo duodami nemo
kamai.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE 
ABELNAI PAGELBININKAI

Sunkiems Fabriko Darbams.
Turi suprasti ir kiek nors kalbėti 

angliškai ir turi būti įsirašę gavi
mui pirmųjų popierių.

G DIENOS — PRADŽIAI 
$1.12 '/2 Į VALANDĄ.

Po 6 menesių uždarbys $1.29 j vai 
Kentile, Ine., 99 — 9th St„ Brook
lyn. (147-151)

HELP WANTED—FEMALE

Reikalingos OPERATORES prie 
Zig-Zag mašinų. Pageidaujama su 
bent kiek nors patyrimu. Prašome 
kreiptis: Art Silk, 23 West 36th St., 
New York City. (150-152)

Reikalinga patikima ' namų darbi
ninke mažai, šeimai. Gyventi ant 
vietos. Nuosavas kambarys. Valgis. 
Gera alga. Skambinkite: Laurelton 
7-1629.

SUSIRINKIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Moterų Apšvietos Klu
bas rengia pikniką, kuris įvyks rug- 
piūčio-Aug. 10 d.. Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, "Winter St. ir Kes
wick Rd.

Bus skanių valgių ir gėrimų. Prie 
šaunios muzikos linksmai laiką pra
leisite. Tad kviečiame visus atsi
lankyti. . Rengėjai

(151-154)

BROOKLYN, N. Y.

LDŠ 1-mos kuopos susirinkimas į- 
vyks antradienį, rugpiūčio-Aug. 5 d., 
A. L. P. Klubo . syętainėje, 280 
Union Avė., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai atsilankykite.

Prot. Sekretorius
(150-152)

RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 403 ir LLD 55 kuo^ą ben
dras susirinkimas įvyks antradienį, 
rugpiūčio-Aug 5 d., pradžia 8-tą v. 
vakare. Shapolo ir Vaiginio salėje, 
147 Thames St., Brooklyn, N. Y. A- 
biejų kuopų nariai dalyvaukite šia
me susirinkime ir užsimokėkite duo
kles, kad nesusispenduoti.

Bendra Valdyba 
(150-151)

RANDAVOJ1MAI.
Išsirandavoja 4 kambariai sų ra

kandais Patiems reikia daryt ši
lumą. Dėl daugiau ■ informacijų, 
prašome kreiptis pas: Barbara Kaz
lauskas, 65 Ten Eyck St., Brookly
ne. Telefonas: EV-8-0857.

• (151-152)

PARDAVIMAI
PUIKI PROGA!

Parsiduoda restoranas su pilnais 
gėrimų laisniais; per 85 metus iš
dirbtas biznis, pačiame lietuvių cen
tre. Parduodame su namu ar be 
namo Duodame ant lengvų išmo
kėjimų; išsimokėsite taip, kaip ran
dą mokėdami. Kreipkitės: Joseph 
Lugauskas, 426 So. 5-th St., Brook
lyn, N. Y. (149-151)

PARSIDUODA NAMAS

BASEMENT IR PARLOR FLOOR. 
Mūrinis VENEER FRONT. Šiltas 
vanduo; aliejum šildomas; 13 kam
barių. Dvi maudynės-tiled. 1' labora
torija. Visi vėliausi įrengimai. Aslos 
skiepo ir> parlor ant tile. Privati
nis namas. 240 Covert Street, Brook
lyn. • ' (150-151)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty)- Šeštadien., Rugp.-August 2, 1952

Po metų laukimo ir trečiojo 
vizito pas Queens prezidentą 
su protestais, Bellerose gyven
tojai gavo- pažadą išgrįsti 
241-ją gatvę.

Dėl užsidegusio • pajėgos 
laido, keturios iš penkių Hud
son Tubes linijų buvo su stab
džiusios va žiu o tę pc» keliolika 
iki 35 minučių antradienio ry~j 
tą. 7

Dviejų auto susidūrime ant 
kelio ties Valley Stream, L. L, 
šeši brooklyniečiai tapo sužeis
ti. Tarpe sužeistųjų yra du 
maži vaikai.

GARSINKITE? LAISVĖJ’
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

darome ir Pritaikome 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S a,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė BarberlaJ

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS) 

pXlDOTUVIU 

DIREKTORIUS

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

MAarket 2-5172

Dr. A» Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6898

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
l'enktadleūlali uMaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

1 I

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
/ * * ,r

VisoM vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių. kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas. 
z /

Receptu Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel EV. 7-S2M




