
Dar keletas piknikų. 
Visur svarbu būti. 
“Grand Concert.”

I
k Vis tie neviemieji...
V v Tik pusė teisybės.

Rašo A. BIMBA

Ar norime, ar nenorime, 
bet vasarinių piknikui sezonas 
eina prie užbaigos. Todėl pa
darykime tirštais tuos, ku
riuos dar turėsime.

Pirmoje vietoje turiu min
tyje Naujosios Anglijos lietu
vių Laisvės pikniką. įvyks 
sekmadienį, jau šį sekmadienį. 
Visi traukite, kam tik pasie- 
kiama, į Worcesterio Olympi- 
jos parką. Ten bus ir brūkly- 
niečių. Jei planai nepakriks, 
važiuos du redaktoriai — Ste
fanija Sasna ir Jonas Gašlū
nas. .Juos veš eks-nor\voodie- 
tis ir naujas brooklynietis Jo
nas Grybas.

—o—

O tą patį ateinantį sekma
dienį (rugs. 7 d.) Patersone 
įvyks šaunus lietuvių ir rusų 
piknikas. Jie kasmet bendro
mis’spėkomis piknikus suren
gia ir smarkiai pa ūžia. Ten ir
gi; kiek girdėjau, bus grupė 
brooklyniečių.

. —o—
Gi kitą sekmadienį, tai yra, 

rugsėjo 14 d., vėl bus plataus 
mast.o ir labai iškilmingas 
Naujosios Anglijos sąskridis. 
Tai bus Moterų Sąryšio metinė 
iškilmė. Jos garsina, kad savo 
piknike jos turės ir rankdar
bių parodą.

Jų piknikas Įvyks Montello-

Geros ir darbščios yra Nau
josios Anglijos lietuvės mote
rys. Jų metinis parengimas 
užsitarnauja nuoširdžiausios 
paramos.

+ * —°—
Daugę'/fs veikiausia dar atsi

genate filmą “Fantasia”. Pa
tiko jis daugeliui. Iš mano at
minties jis tebėra n’eišdilęs. 
Tai jau buvo gerokas skai
čius metų tam atgal. Nieko 
panašiai gražaus ir įspūdingo 
1 lollywoodo. filmų karalystė 
mums nebepatiekė. Sakoma, 
kad filmas finansiškai neapsi
mokėjęs.

Bet štai dabar bent jau di
džiojo New Yorko žmonėms 
puiki proga pamatyti ką nors 
panašaus, gal dar gražesnio 
ir įspūdingo. Aš turim mintyje 
Stanley Teatre (ant 42 St. ir 
7th Avė.) rodomą tarybinį 
muzikališką filmą “Grand 
Concert.” Mačiau aš šį filmą 
ir susižavėjau. Tiek gražios 
muzikos, tiek gražaus vaidini- 

,mo, tiek puikių baletinių šo
kiu, tiek nepaprastų gamtinių 
v^fr/.dų! Viską atlieka patys 
riaiktiniausi socialistinio kraš- 
toMirtistai.

—-o—
Gal nebūtų taip malonu 

šioje ašarų pakalnėje gyven
ti, jeigu1 joje nebūtų neviernų- 
jų Tamošių. Ypatingai jų 
daug turime Amerikos lietu
vių eilėse.

O tartum tyčia, progą 
jiems tas savo kvailas filoso
fijas išlieti :ąufėikia socialisti
niai kraštai. Netiki jfe, tie Ta- 
mošiai, ir tiek, kad ten dar 
esama žmonių, gyvų ir veiklių. 
Netiki jie ir tiek, kad ten ku
riamas socializmas.

štai dabar jie vėl netiki ir 
tiek, kad Tarybų Sąjungoje 
bus ‘įvykdytas, gal dar su 
kaupu, jau 1951 metais pradė
tas penkių metų planas.

Nepamirškite, kad jie taip
gi netikėjo, jog laisviečiai sa
vo dienraščiui sudės dešimts 
tūkstančių dolerių dar su kau
pu.

$ ’ ---O---
Tik labai sunku prieiti, bet 

reikėtų, ir būtų galima, iš gi
lumos širdies pasveikinti pre-

Trumaną. Važiuoda- 
flhWs į Milwaukee jis žmonėms 
karė į galvą tą šventą tiesą, 
jog gfen. Eisenhoweris nori ir 
Ieško naujo pasaulinio karo.

Ar dar kas nors tuo gali 
abejoti ?

į
Beda sut mūsų prezidentu
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Pulkininkas sumuša melą, būk Korėjos 
liaudininkai šaudą jankius, kurie 
žemyn leidžiasi iš sužalotų lėktuvų
Nebuvo nė vieno atsitikimo, kad Šiauriniai korėjiečiai 
ar kinai šaudytų iššokančius iš lėktuvų amerikonus

Korėja. — Amerikos lai
vyno oficierius Ward Miller 
pasakojo korespondentams, 
būk Šiaurinės Korėjos liau
dininkai bei kinai šaudą 
amerikonus lakūnus, besi
leidžiant jiems žemyn su 
parašiutais, kada jų lėktu
vai būna sužaloti. Milleris 
sakėsi matęs bent vieną 
taip pašautą amerikoną.

Bet šią pasaką tuojau už
ginčijo pulkininkas. Tatum, 
vadas Amerikos lakūnų bū
rio, kurie gelbėja saviškius, 
nusileidžiančius iš peršautų 
lėktuvų. Gelbėtojai skren
da helikopter • lėktuvais į, 
užfrontę.ir paima, kur gali
ma, nukritusius bei nusilei
dusius amerikinius lakūnus.

Pulk. Tatum pareiškė:
—Nežinau nė vieno tokio 

atsitikimo, kur mūsų lakū
nai būtų buvę šaudomi, be
sileidžiant jiems su para
šiutais žemyn į šiaurinę 
Korėją/ O kad tarp nusi-1 
leidusių būną sužeistų, tai! Svarbiausi rink i m i n i ą i 
todėl, kad jiems pačiuose 
lėktuvuose pataikė priešo 
kulkos arba, skeveldros šo
vinių iš patrankų nuo že
mės.

Anglai per mėnesį 
prakišo $89,000,000

London. — Anglija, Au
stralija ir kiti anglų impe
rijos kraštai, kurie naudo
ja angliškus pinigus svarus 
sterlingų, pereitą mėnesį 
prarado 89 milijonais dole
rių daugiau pirkiniams iš 
užsienio, nekaip gavo už 
varduotus užsieniui' angliš
kus dirbinius - produktus.

Tuo būdu per mėnesį “iš
garavo” ir Amerikos duoti 
Anglijai £45,000,000.

Amerikinis pranešimas apie 
Šiaur. Korėjos nuostolius

Seoul, Korėja. — Ameri
konai skelbia, kad pereita 
mėnesį užmušę 5,028 Šiau
rinės Korėjos liaudininkus 
ir jų bendrus kinus, sužeidę 
4,974 ir nelaisvėn paėmę 50.

yra tačiau tame, kad jis vi
sur pasakė tik pusę tos šven
tos tiesos. Jis nepasakė, kad 
ir jo partija, kad ir jis pats 
taip pat sušilęs ieško' naujo 
karo. Kam, o kam tie nesu-
skaitomi bilionai dolerių išlei- sistinę premjero 
džiama, jeigu ne naujo karo 
ruošai ? Kam tos krūvos ato
minių bombų, jeigu ne karui? 
Ką veikia mūsų armija Korė
joje, jeigu ne karą veda?

O vis tai darbas demokratų 
ir republikonų. Vis tai dar
bas prezidento Trumano.

Tikrai bešališkai ir teisin
gai šį klausimą statant, Tru- 
manas turėtų žmonėms saky
ti : Tiek aš, tiek Stevensonas, 
tiek Eisenhoweris dardame į 
pakalnę tuo pačiu vežimu.

Komerciniai New Yorko 
laikraščiai trečiadienį po
piet ir vakare, tačiau, di
džiausiomis raidėmis sklei
dė tą melą kaip žinią, būk 
Korėjos liaudininkai'bei ki
nai šaudą besileidžiančius 
žemyn su parašiūtais ame
rikinius lakūnus.

Tikimasi įregistruot 
progresyvią kandidatus 
Indianos valstijoj

Indianapolis, Ind. —’ Ta
po surinkta daugiau kaip 

anos Progresyvių Partijai 
už' įregistravimą jos kan
didato į prezidentus Vin
cento Hallinano ir i vice
prezidentus C h a r 1 o 11 o s 
Bass. Indianos valstijos 
įstatymas reikalauja bent 
7,900 tokių parašų.

progresyvių reikalavimai— 
pilietinių teisių lygybė vi
siems amerikiečiams ir ko
va už taikos išlaikymą.

Čilėje ketvirtadienį įvyko 
naujo prezidento rinkimai. 
Dar pirmą kartą moterys 
balsavo.

Kongresmanas sako, tai 
tik Amerikos kąrąs

Tokio, Japonija. — Atsi
lankęs Overton Brooks, de- fc- 7
mokratas Jungtinių Valsti
jų kongresmanas, pareiškė,, 
jog Korėjos karas “iš ti
krųjų yra tiktai Amerikos 
darbas;’’ todėl klaidingai 
vadinamas Jungtinių Tautų 
karu.

Brooks, pirmininkas Kon
greso ginklinės komisijos, 
apžvalginėje Korėjos fron
tą ir surado, jog f ak tinai 
vieni amerikonai veda tą; 
karą — taip mažai 1___
Jungtinės Tautos tepriside-

Angly unijos smerkia 
rasizmą Pietų Afrikoj

>

Margate, Anglija. — An
glų Darbo Unijų Kongreso 
suvažiavimas vienba 1 s. i a i 
užgyrė rezoliuciją, kuri 
smerkia fašistuojančią - ra- 

’ » Malano 
valdžią Pietinėje Afrikoje. 
Nes ta valdžia pagamino 
įstatymus,. kurie griežtai 
atskiria negrus bei pusbal
čius piliečius nuo baltųjų ir 
baustinai užgina jiem “mai
šytis” su baltaisiais.

Rezoliucija s.ako: — To
kiais įstatymais Malano val
džia žiauriai 'sutrempia 
žmoniškumo teises.

ORAS.—Smagi giedra.

KONGR. BURDICK SMERKIA 
KARINĘ EISENHOWERIO IR 
STEVEN SON O POLITIKU

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Usher 
L. Burdick pareiškė, jog ir 
Eisenhoweris, republikonų' 
kandidatas'į prezidentus, ir 
Stevensonas, dem o k r a t ų 
kandidatas, remia karine 
Trumano - Dulleso politi
ka :

Liudytojas prieš komunistus 
prisipažino kaip taksų sukčius

Nėw York.—Teisme prieš 
15 komunistų liudijo Fran- 
kis. Serri, cemento kontrak- 
torius iš St. Louiso. Pasa
kojo žinąs, kad jie spokal- 
biavę skelbti, jog reikėsią 
varu nuversti Amerikos 
valdžia.

Komunistų advokatai nu
rodė, kaip jis pats sau 
prieštarauja, ir užklausė jį,

Nevados piliečiai nominavo McCarrano 
priešą Į Jungt. Valstijų senatorius

Reno, Nevada, Ragan- 
gaudis - demokratas senato
rius Pat McCarran karštai 
ragino Nevados piliečius 
nominuot Alaną Bible, kaip 
kandidatą į Jungtinių Vals
tijų senatorius.

Bet dauguma balsų tapo 
nominuotas. Thomas W. 
Mechling, laikraščio kores
pondentas Washing tone, 
tik 31 metu amžiaus. Ta- % . v ♦ tai laikoma smūgiu pačiam

Buvęs valdžios advokatas 
prisipažino ėmęs kyšius

. Washington. — Kuomet 
valdžia kaltino Carnation 
pieno kompaniją už'krimi
nali sveikatos įstatymų lau
žymą, tai James A. Mullal- 
ly, būdamas teisingumo de
partment advokatas, pa
tarė kompanijai kreiptis į 
Ed. Hays, I. Goldstein ir G. 
L. Eakle advokatų firmą. 
Už tai Mullally gavo $750 

kitos I -kompanijos, kaip
lead jis dabar prisipažino 
tyrinėjančiai kongresmanų 
komisijai. • •

Šie trys advokatai pir
miau taip pat buvo teisin
gumo departmento parei
gūnai. O kada jiems buvo 
pavesta ginti Carnation 
pieno kompaniją, tai The
ron Lamar Caudle, aukštes
nis to departmento valdi
ninkas, ir panaikino skun
dą prieš kompaniją.

Vakarų Vokietijos auto, 
lenktynėse užmušta 13

Aachen, Vokietija. — Per 
vakarinės Vokietijos auto
mobilių lenktynes vienas 
automobilis nušoko iš kelio 
į publiką, užmušė 13 žmo
nių ir sužeidė 31. Kitas au- 
tomųbįlįjs nųsp.yūdo į žiūro
vus ir sužeidė 2 asmenis. 

t '

—Todėl aš negaliu remti 
nei vieno nei kito.. Ir aš 
darbuosiuos tiktai už tuos 
kandidatus i Senata ir Kon- C k
greso Atstovų Rūmą, kurie 
pasižadės kovoti’ prieš mil
žiniškus dabartinius taksus, 
imamus kariniams tikslams.

ar jis reguliariai mokėjo 
valdžiai privalomus taksus.. 
Tad Serri ir buvo privers-' 
tas prisipažinti, jog suko 
taksus už trejus metus, 
pradedant nuo 1945 metų.

Kitas liudytojas prieš ko
munistus buvo valdžios ap
mokamas slaptosios FBI 
policijos šnipukas Thomas 
Younglove.

McCarranui.
Mechling beveik 

mas politikoje naujokas, o 
Bible — senas politikierius, 
pirmiau buvęs generalis 
Nevados prokuroras ir pla
čiai išsigarsinęs.

Mechlingas savo kalbos.e 
sakė, jog Bible yra, “Mc- 
Carrano mašinos pastum
dėlis, o ta mašina kietai 
sugniaužė savo kumštyje 
visą Nevados valstiją.”

nežino-

Eisenhower žada iškuopi 
“Washingtono jovalą”

Tampa., Fla. — Politinia
me susirinkime kalbėjo gen. 
Eisenhoweris, republikonų 
kandidatas į prezid e n t u s. 
Kaip čia, taip ir kituose 
pietinių valstijų miestuose 
Eisenhoweris smerkė Tru
mano valdžios »“sugedimą” 
ir žadėjo “išvalyti Wash
ingtono jovalą,” jeigu jis 
būtų išrinktas prezidentu.

Woods “nežinąs”, ar žmonės 
nori kainu kontrolės

Fresno, Calif. — Atvyks 
iš Washingtono Tighe 
Woods, naujasis kainų di
rektorius. Jis pirmadienį 
šauks moteris šeimininkes 
susirinkti ir pasakyti, ar 
jos nori panaikint kainų 
kontrolę, ar dar palaikyt 
ją. #ada ir kituose mies
tuose. sušaukt tokius susi- 
rinkimus, kad sužinotų, 
kaip žmonės žiūri į kainų 
kontrolę.

Woods sakosi nežinąs, ar 
amerikiečiai pa g e i d a u j a 
kainų kontrolės. Jis gi pats 
linkęs ją panaikinti.

Korėja.—Amerikonai pra
nešė ketvirtadienį, kad nu
šovę, 12 raketinių Šiaurines 
Korėjos lėktuvų.

Ex-kongresmanas reikalauja 
tuoj sustabdyt bergždžias 
žudynes Korėjoje
Taip John Bernardas, buvęs kongresmanas, atsako Į 
ragangaudiškos Kongreso Komisijos klausimą

Chicago.— Atvažiavusi iš 
Washingtono, Kongresma
nų Neamerikinės Veiklos 
Komisija pasišaukė kvosti 
ir Johną 'F. Bernardą, bu
vusį farmerių - darbiečių 
kongresmaną.

Ta ragangaudiška komi
sija užklausė Bernardą:

Anglijos ministrai 
tariasi, kaip "apgint 
Iraną nuo komunistų”

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas ketvirta
dieni sušaukė savo minis- 

j trų kabinetą į slaptą posė
dį. Svarstė, ką Anglija da
bar turėtų daryti, kai Ira
nas atmetė Chui'chillo ir 
Trumano pasiūlymą dėl 
naftos - aliejaus pramonės 
naudojimo Irane.

Churchillas tarėsi su sa- 
yo ministrais, ypač kaip 
“apginti Iraną nuo pavo
jaus iš komunistų pusės.” 
Jie ypač bijo, kad jeigmlra- 
ne įvyktų kairesnis val
džios perversmas, tai gal 
Sovietai gautų progą atgai
vinti naftos gamybą Irane 
ir pirkti tą naftą.

Naujas viesulas pleška 
link Jungt. Valstijų

Miami, Fla.—Naujas vie
sulas - uraganas iš Atlan
to Vandenyno siaučia į 
šiaurės vakarus, linkui 
Jungtinių Valstijų. Viesu
lo. sūkurys yra 150 mylių 
pločio; pleška aplink savo 
centrą su 115 iki 140 mylių 
smarkumu per valandą, o 
link Jungtinių Valstijų 
traukia apie 14 mylių per 
valandą. •

Šiuo tarpu viesulas buvo 
už 800 mylių į rytus nuo 
Floridos.

Laivams įsakyta aplenkti 
viesulą, nes jis galėtų juos 
sudaužyti.

Korėjoj nukentėjo jau 
116,655 amerikonai '

Washingtop.— Karinė val
dyba rugs. 3- d. paskelbė, 
jog per mūšius Korėjos 
fronte viso jau 116,'655 ame
rikonai nukentėjo tokius 
nuostolius:

Užmušta 18,387, sužeista 
85,625 ir be žinios dingo 
12,643.

Per vieną savaitę iki šio 
pranešimo tokie amerikonų 
nuostoliai padaugėjo 403.

Damaskas, Syrija.—Ame
rikonų lėktuvai nunešė ke
lis tūkstančius mahometo
nų maldininkų į jų švent
vietę Mekką, Saudi' Arabi- • • JOJ.

—Katrą pusę tamsta re
mi Korėjos kare?

Jisai atsąkė: »
—Man gaila mūsų ameri

kinių berniukų, kurie žu
domi Korėjoje; tziip pat 
gaila ir kitų, kurie žūva ta
me bei’gždžiame kare. Var
dan Dievo gi, Sustabdykite 
tas besmegeniškas skerdy
nes ! ‘

Bernardas vra advokatas 
Jungtinės Elektrininku U.- 
nijos, kuri vadovauja strei
kui prieš International 
Harvester Korporaciją. 0 
K o n g resmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komisija ieškd 
komunistų tarj) streiko 
dų; stengiasi s. u 1 a u ž y t i 
streiką, c-

Syngman Rhee ketina j 
dar kiečiau pažabot ‘ y 
Pietų Korėjos seimų1 r1 (i

Pusan, Korėja. — Pieti- w 
nės Korėjos tautininkų pre- * 
zidentas Syngmanas Rhee • 
ruošiasi dar labiau sųsilp* ' ; 
ninti to krašto seimą. Jis1 
perša tai]) “pataisyti” kon
stituciją, kad balsuotojąi ' 
galėtų atšaukti ’tokius sei
mo narius, kurie nepatinka 
prezidentui. <

(O balsavimus apdirbs 
Syngmano žandarai ir kari- ; 
ninkai, kaip kad padarė 
pereituose rinkimuose, kur 
jis tapo “išrinktas” nau
jam prezidento terminui.)

Vienas seimo narvs sakė 
amerikonui United Press 
-korespondentui:

“Ar mes norėtume, ar ne
norėtume, vis tiek turėsime 
užgirti Syngmano Rhee su- 
manvma.”

Syngmanas apšaukia ko
munistais ir areštuoja to- . 
kius seimo narius, kurie 
pasipriešina jo pasiūly
mams.

Calif, unijos reikalauja 
panaikint Smitho Įstatymą

San Francisco. — Šiauri- • 
nūs Californijos Darbo li
nijų Bendrojo Veikimo Ko
mitetas išsiuntinėjo para- . 
ginimus stengtis, kad būtų . 
panaikintas s t re i k 1 a u ži škas 
Tafto-Hartley’o įstatymas 
ir ragangaudiškas Smitho 
įstatymas.

Komitetas' ragina pilie
čius balsuoti rinkimuose 
tiktai už tuos kandidatus, 
kurie pasižadės darbuotis , 
už Tafto ir Smitho įstaty
mų panaikinimą. , ■ r •;

rytine apsigynimo
SUTARTIS

Berlin. — Pranešama, jog 
rytinė Demokratinė Vokie
čių* Respublika, Lenkija ir 
Čechoslovakija greitu laiku 
darys tarpsavinę apsigyni
mo sutartį.
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JAPONIJOS “NEPRIKLAUSOMYBĖ”
' komercinė Spauda labai entuziastiškai kalba 
apie Japonijos laimėtą “nepriklausomybę.” Bet kiek Ja
ponija yra nepriklausoma, visai kitas klausimas. Japo
nija tebėra okupuota šalis. Amerikinis militarinis re
žimas tebeviešpatauja. Japonijos valdžia .negali nė 
.žingsnio žengti be to režimo sutikimo ir užgyrimo. To
kiose sąlygose kalbėti apie tikrą nepriklausomybę reiš
kia nesiskaityti su tikrove.

“Nepriklausoma” Japonija turės parlamentarinius rin- 
' kimus. Rinkimai įvyks spalio 1 d. Apie tuos rinkimus 
* irgi plačiai kalbama mūsų šalies spaudoje. Amerikiečių 

globoje yra išaugusios dvi kapitalistinės partijos. Vie
ną vadinasi “liberalais,” kita—“progresyviais.” Bet nė 
viena nieko bendro neturi nei su liberalizmu, nei su 
ppogresyvizmu.

. .Japonijos “liberalams” vadovauja dabartinis premje
ras Yoshida. “Progresyvių” pryšakin, irgi su amerikie
čių parama, atsistojo karo metu buvęs Japonijos užsie
nio reikalų ministras Shigemitsu. Po karo jis buvo 
teistas kaipo karo kriminalistas. Tačiau nuo pakorimo 
išsisuko. Dabar su amerikiečių m iii tarinio režimo pri
tarimu Yoshida tą kriminalistą paleido iš kalėjimo.

‘ Todėl skirtumai tarpe “liberalų” ir “progresyvių” la- 
» bai maži. Abidvi partijos yra kapitalistinės ir reakci

nės. Abidvi yra arąerikiečių militarinio režimo auklėti
nės. Viena ju laimės rinkimus. Taip jau nustatyta. Jei
gu laimės Shigemitsu, gal tik Japonijos fašizavimas bus
smarkesnis. Tačiau ir Shigemitsu turės šokti pagal oku- 

“pačinio* režimo muziką, kaip šoka Yoshida.

DŪKŠTAS, Lietuva. — 
Vakarais Dūkšto kaimo <di
džiausioji gatvė yra pilna 
žmonių. Visi eina viena 
kryptimi — Kultūros namų 
link.

Čia ir senyvi žmonės ir 
jaunimas, kolūkiečiai ir 
kolūkiefes, mašinų - trakto
rių stočių darbininkai, 
moksleiviai, rajoninio cen
tro tarnautojai, medicinos 
darbuotojai ir agronomai. 
Visiems malonu praleisti 
laisvas vakarines valandas 
Kultūros rūmuose.

Čia galima rasti įdomių 
užsiėmimų, atitink a n č i ų 
kiekvieno palinkimą,— kaip 
tik todėl visus traukia čio
nai. Gausiuose Kultūros 
rūmų kambariuose visada 
pilna žmonių.

Kino salėje demonstruo
jamas naujas filmas. O 
prieš prasidedant seansui 
žiūrovai išklauso trumpą 
pranešimą ar paskaitą įvai
riausiomis temomis.

Skaitykloje, prie stalo, 
sėdi žmonės, įsigilinę į kny
gas, žurnalus .ir laikraš
čius. Daugelis turį sąsiu
vinius ir bloknotus. Kituo
se kambariuose meninės sa
viveiklos dalyviai ruošiasi 

| pasirodymams. Visas dau
giašalis Kultūros rūmų 
darbas atliekamas savivei
klos būdu.

Čia dažnai vyksta litera
tūros vakarai, kurie yra la
bai populiarūs. Jie padeda

i skaitytojams geriau susi
vokti jų perskaitytuose kū
riniuose, skiepija meilę gro
žinei literatūrai, pade d a 
augti bibliotekos skaityto
jų skaičiui.

Skaitykloje ir biblioteko
je organizuojamos naujų 
knygų parodos, iškabinami 
rekomenduojamų knygų są
rašai. Labai įdomios yra 
pačių skaitytojų padarytos 
rekomendacijos. Bibliote-

saviveiklos apžiūrą Vilniu
je. Daugeliui vaidmenų at
likėjų išduota garbės raštų.

Kultūros rūmų salėje ka
bo aliejumi pieštas paveiks
las. Kolūkiečiai būtinai ro
do jį kiekvienam naujam 
žmogui.

—Gerai padaryta, — sako 
jie ir pritariamai linksi gal
vomis. O žilas s.enis su pa
sididžiavimu taria:—O juk 
tai piešė mano sūnus Algis. 
Sekmadieniais jis pasiima 
savo drobę ir dingsta kaž
kur visai dienai — gamtą

Šachmatininku bei šaš
kininkų rateliuose dalyvau
ja daugelis kolūkiečių. Lo
šia ne tik jaunimas, bet ir 
seniai. Kuomet vyksta 
šachmatų turnyras — jo ei
gą seka visas kaimas.

Prie Kultūros rūmų yra 
sporto ratelių — gimnasti
kos, tinklinio ir krepšinio, 
stalo teniso ir kiti.

' Sekmadieniais organizuo
jamos masinės ekskursijos 
į gražias Vietas, kurių gau
su aplinkumoje.

Kultūros rūmų vedėja K. 
Tautienė savo darbą atlie
ka remdamasi Kultūros rū
mu taryba. Tarybos posė
džiuose sudaromi mėnesi
niai planai ir aptariami jų 
įvykdymo rezultatai .

—Mūsų uždavinys, — sa
ko Tautienė,:— yra tas, kad 
į Kultūros rūmus būtų 
įtraukti visi kabino gyven
tojai. Tam tiksliai mes sten
giamės kiekvienam parū
pinti jo palinkimams atitin-> 
kantį kultūringą laiko lei
dimą, jo dvašinių poreikių 
patenkinimą.

Dūkšto rajone yra dar 3 
kultūros rūmai ir 30 klubų. 
Rajono Kultūros rūmai su
teikia jiems, didelę prakti
nę ir metodinę pagalbą.

Turiningas, pilnakraujis 
yra Dūkšto kaimo gyveni
mas. Dieną — laisvas, 
džiaugsmingas darbas, va
kare — kaimo gyventojų 
laukia kultūringas poilsis 
Kultūros rūmuose.

Augustas Stravinskas

JIE YRA APGAUBTI 
LIAUDIES MEILE

TIKTAI FORMALIŠKUMO ATLIKIMAS
> MŪSŲ VALSTYBĖS DEPARTMENTO pasielgimas 
SU visa eile amerikiečių, norinčių gauti pasportus ir pa- 

. važinėti po pasaulį, buvo virtęs rimtu skandalu. Su no
rinčiais gauti pasportą elgtasi žiauriai, arbitrariškai. 
Reikalas pasiekė net teismus. Teismai pripažino, kad 

• Valstybės Departmental elgiasi neteisingai ir nelegališ- 
; -Kai. Jis neturi teisės atmesti pasporto'prašymą be jokių 

ceremonijų. Kiekvienas pilietis turi teisę gauti paaiš- 
> Jynimą ir apginti savo reikalą .

Nieko nebeliko Valstybės sekretoriui ir visam Vals
tybės Departmental daryti, kaip tik prisitaikyti prie 

" .teismų patvarkymo. Tai dabar ir taikosi. Bet visa pa
skelbtoji procedūra nerodo to departmento atsivertimo 

z p tie “dvasios šventos.” Jis paskyrė tarybą, į kurią tu- 
■ ęęę. teisę pasporto negavęs amerikietis kreiptis su ape

liacija. Bet kas ton tarybon įeina? Ją sudaro to paties 
? Valstybės sekretoriaus paskirti Valstybės Departmento 
’tarnautojai arba* agentai. Ar jie išdrįs priėšifttis de- 
pąrtmentp galvos nuosprendžiui? Aišku, kad neišdrįs. 
Todėl amerikiečiai, norintieji pavandravoti po pasaulį, 
pasilieka to paties Valstybės Departmento sauvalės au
komis. Gaus pasportus, kaip ir iki šiol, tikrai tie, kurie 

'nebus įskųsti arba paskelbti '“raudonaisiais” ir “subver- 
SyViais” O kaip praktika parodė, šioms kategorijoms 
jau priklauso be galo daug labai garbingų amerikiečių. 
Jų tarpe randame įžymųjį dainininką. Paul Robesoną ir 
dąugybę kitų veikėjų ir visuomenininkų. Jie nusidėjo 
vyriausybei tuomi, kąd jie atsisuko atsisveikinti su savo 
politinėmis pažiūromis.

Rugpiūčio 26 d. Plymouth, 
Pa., pasimirė Augustas 
Stravinskas, labai gerai ži
nomas visoje apylinkėje se
nas lietuvis. Buvau pa
kviestas suteikti jam pa
skutinį atsisveikinimą. Lai
dotuvės įvyko rugpiūčio 29 
d. Velionis tapo palaido
tas laisvose Lietuviškose 
liūtiškose Kapinėse Wyo- 
minge, prie kurių įsteigimo 
ir išlaikymo Stravinskas 
buvo pridėjęs be galo daug Ameriką.

biedno ūkininko šeimos sū
nus. ir dar vaiku tebebūda
mas pradėjo sunkiai dirbti. 
Mokyklą lankyti neturėjo 
progos. Kaip ir daugelis ki
tų Lietuvos jaunų vyrų, 
Augustas buvo paimtas ca- 
ristinėn kariuomenėn. Ten 
atitarhavęs sugrįžo 
tėviškėn. Bet ten, 
radau tik vargą ir
spaudą. Tada jis nuspren
dė pasiekti išgarsintą šalį

savo 
girdi, 
prie-

darbo ir. rūpesčio. Dabar 
kapinės jau gražiai įtaisy
tos. Diena pasitaikė graži. 
Augustą į kapines palydėjo 
skaitlingas būrys jo gimi
nių, draugų ir prietelių. Ne
mažai. buvo nelietuvių'.

Kiek suprantu, laidotuvė
mis rūpinosi jo duktė Elz- 

kos žurnale s k ai t y to j a i . bieta. Didelė garbė 
trumpai apibūdina perskai
tytas knygas ir 
jas.

“Bubenbvo ‘Baltąjį her- gelis velionio giminių yra 
žą’ perskaičiau. Žavinga, i tikinti žmonės.
teisinga knyga. Rekomen
duoju ją visiems.”

Didelė 
kad ji išpildė savo 

įvertina troškimą ir palaid 
laisvai, nors, sakoma, dau-

SUNKIŲ LAIKŲ BELAUKIANT
F*KAS BUS, kai Korėjos karas pasibaigs? Štai klausimas, 
kūrį tik retas kas drįsta rimtai palukštenti. Tik vienas 
kitas darbo unijų lyderis reiškia viešą susirūpinimą.
' O bus sunku, o bus riestai, sako Amerikos Darbo Fe- 

■. 8ex•acijos elėktrikierių unijos vice-prezidentas Michael 
f X Boyle. Jis kalba per Chicagos federalinių unijų orga- 

Uą “Chicago Federation News” Darbo Dienos laidoję. 
Brolis Boyle reikalauja, kad jau dabar visi tuo reikalu 
galvas pasikasytumėme. Mūsų gamyba taip iškelta ir 

r įtempta, taip tvirtai susieta su karine .ruoša; jog kaip 
greitai pasirodys bile koks militarinis atleidimas, mes 

’ - turėsime ekonominę eksploziją. Bus lygiai taip, o gal 
dar ir blogįau, kaip buvo anais prieškariniais ir priešrū- 
•KVeltiniais laikais. Vėl nesuskaitomi milijonai darbinin
kų. vaikštinės gatvėmis be darbo ir be duonos.

^--.-Ateitis nelabai šviesi. Brolis Boyle turįs planą tos 
Vpąviėtves palengvinimui. Jis siūlo ruoštis sutrumpini- 
* mui darbo valandų. Iš to, jis sf.ko, būtų be galo daug 
jfiąūdos visiems. Viena, mažiau valandų dirbsime, daū- 

5 giau darbininku galės dirbti. Antra, mažiau valan- 
dirbdami turėsime daugiau laiko ir progų daugiau 

K'daiktų sunaudoti. Tuo būdu daugiau visko pirksime;
il*'da<ugiau -darbo turės mūsų fabrikai.

Skamba labai retoriškai, šis mūsų brolis pamiršta 
e santvarką.

■L.
tik vieną menkniekį, būtent, kapitalistinę santvarką. 

^Sutrumpinimą darbo valandų galima išplęšti tiktai be 
lįąlo ilgomis ir sunkiomis dirbančiųjų kovomis. Tai 
Rūdija mūsų šalies istorija, Ne kitaip bus ir šiais lai’
JTjpusl.—Laisvė (Liberty)—Pcnktadien., Rugsčjo-Sept. 5, 1952

VILNIUS. — Tarybų Są
jungoje nepaprastai rūpi
namasi vaikais, priaugan
čiosios kartos auklėjimu. 
Tai vaizdžiai matyti iš Lie
tuvos pavyzdžio.

Buržuaziniais laikais Lie
tuvoje 60 procentų moky
klinio amžiaus vaikų visuo
met likdavo už mokyklos 
ribų. Mokyklų tinklas bu
vo nuolat mažinatmas. 1939 
metais veikė iš viso 96 vi
durinės mokyklos, kuriose 
mokėsi 27 tūkstančiai 
moksleivių — daugi a u s i a 
valdininku ir turtuoliu vai- < V v
kai. Anais metais mažai 
kam iš darbo žmonių vaikų 
pavykdavo baigti ne tik vi
durinę, bet ir pradinę mo
kyklą. Antai, 1936 metais 
Šiaulių apskrityje pradines 
mokyklas tebaigė vos 3 pro
centai visų moksleivių.

I

Tarybų Lietuvoje kasmet 
didėja mokyklų ir mokslei
vių skaičius. Šiuo metu vei
kia 960 vidurinių mokyklų 
—10 kartų daugiau, negu 
buvo 1939 m. Vien 5-11 
klasių mokinių skaičius, pa
lyginti su visų buržuazinės 
Lietuvos vidurinių moky
klų moksleivių bendru skai
čiumi, padidėjo 5 kartus ir 
sudaro daugiau kaip 137 
tūkstančius žmonių. Iš viso 
respublikos bendrojo lavini
mo mokyklose mokosi 400 
tūkstančiu vaiku, v v

Sudarytos kuo palankiau
sio? sąlygos daugiapusi'š- 
kiems vaikų gabumams ir 
talentams vystytis. Šiam 
tikslui tarnauja pionierių 
rūmai, mokyklų saviveiklos 
rateliai, specialiosios moky
klos. Pavyzdžiui, buržuazi
niais laikais be konservato
rijos, kuri buvo be galo nu
skurdusi, iš viso buvo tik 2 
privatinės muzikos moky
klos, i kurias patekti galė
jo tik viešpataujančiųjų

klasių vaikai. Dabar res
publikoje veikia 5 septyn
metės muzikos mokyklos, 
tiek pat aukštųjų muzikos 
mokyklų, 2 dešimtmeti 
muzikos mokyklos ir konr 
servatorija. Veikia taip pat 
vidurinė meno mokykla, 2 
taikomosios dailės moky
klos, dailės institutas.

Svarbiu idėjinio vaikų au
klėjimo baru, mėgiama jų 
poilsio vieta tapo vaikų bi
bliotekos. . Iki Įvedant ta
rybų valdžią, Lietuvoje ne
buvo nei vienos tokios bi
bliotekos. Dabar įkurta 45 
vaiku bibliotekos.

Kasmet leidžiama vis 
daugiau vaikų literatūros. 
Jei 1946 metais buvo išleis
ta 10 vaikų knygelių, tira
žui esant 100,000 egzem
pliorių, tai jau pernai jau
nasis Tarybų Lietuvos skai
tytojas gavo apie 100 kny
gų, kurių tiražas buvo 1,- 
320 tūkstančių egzemplio
rių. O iš viso per pasta
ruosius 5 metus buvo išleis
ta 330 vaikii knygų: jų 
ražas sudarė 4,700 tūkstan-jp 
čių egzempliorių.

Daug dėmesio skiriama 
vaikų gydymo punktų, kon
sultacijų, vaikų darželių ir 
lopšeliu tinklui išplėstu

Atėjus vasarai, tūkstan
čiai moksleivių išvažiuoja 
ilsėtis į pionierių stovyklas 
ir sanatorijas. Šiais metais 
ims veikti 5 naujos stovy
klos, iš viso, jų bus dau
giau kaip 30, tame tarpe 2 
sanatorinio tipo stovyklos.

Vaikų tarpe masiškai iš
sivystė sportas. Tik tary
biniais laikais buvo pirmą 
kartą respublikoje įkurta 8 
jaunuolių sporto mcS^klos. 
Kasmet surengiamos moks-z 
leivių spartakiados! Pir-i 
mojoje ju, įvykusioje 194a 
metais, dalyvavo jau dau
giau kaip 200 tūkstančių 
moksleivių. K.

Amerikon Stravinskas at
vyko 1894 metais. Pribuvo 
į Scrantoną pas brolį. Ten 
dirbo kasykloje. 1896 me
tais atvažiavo į Plymouth 
ir vėl nuėjo dirbti į kasy
klas. Kaip ilgai jis ten dir
bo, nepasakyta. Kaip žino
ma, vėliau Augustas Stra
vinskas užsidėjo gėrimų 

. Savo užeigoje taip 
pat turėjo įtaisęs svetainę, 
kurioje įvykdavo Plymouth 
pažangiųjų lietuvių susirin
kimai ir parengimai. Man 
pačiam teko ne. kartą toje 
salėje kalbėti.

Toliau Augustas Stra
vinskas rašo, kad jis tuo
jau susipažino su Vienybės 
redakcija ir buvo geruose 
draugiškuose santykiuose 
su Juozu Paukščiu. Jis ra
šo, kad jis tebėra SLA 6 
kuopos nariu.

Nežinau, ar velionis pri
klausė prie kokių įeitų or
ganizacijų. Nereikia nė sa
kyti, kad jis buvo Laisvės 
ilgametis skaitytojas. A. B.

i bizni.tėvo X.

Velionis dideliam nųliū- 
žmoną_ ____________ Tokį at- dime paliko savo 

siliepimą pasirašė kolūkie-' Helen Stravinskienę ir tris 
čiai, traktorininkai.

Dešimty? kaimo gyvento
jų dalyvauja dramos rate
lyje. Ne rečiau kaip du 
kartus per mėnesį ratelis 
pastato spektaklį, kuriam vinskas gyvena - Laurel 
atlikėjai ilgai ir rimtai ruo
šiasi. Kultūros namų sce
noje buvo rodomos tokios 
pjesės, kaip O s t r o v s k i o 
“Pelninga, vieta,” Gogolio 
“Vedybos,” Čechovo “Ves
tuvės,” Malcevo “Iš visos 
širdies,”; Korneičiuko “Ma
karas Dubrava”, ir dauge
lis kitų klasikų ir šiuolaiki
nių tarybinių dramaturgų 
dramos kūriniu. , . \ , G

Kuomet vaidinama viena
veiksmė pjesė, tai po spek
taklio, koncerto dalyje, pa
sirodo stygų orkestras, de- 
klamuotojai, kolūkiniai sa
tyrikai rodo linksmą klou
nadą. Tuomet salėje aidi 
linksmas juokas.

Dūkšto kultūros rūmų 
meninės saviveiklos rateliai 
turi didelį pasisekimą žiū
rovų .tarpe, ir visi kaimo 
gyventojai didžiuojasi tuo, 
kad jų dramos rateliui pa
skirta premija už spektak
lį “Makaras Dubrava,” pa
rodytą per sritinę meninės

sūnu's., taipgi 3 dukteris. A- 
lexander Stravinskas gyve
na Tacoma, Wash.; Ed- 
wardas Stravinskas gyvena 
Philadelphijoje;* Carl Stra-

K 
Md.; duktė Mrs, " Frieda 
Balton gyvena Miami, Fla.; 
Mrs. Elizabeth Dobzinski 
gyvena Plymouthe; Mrs* 
Alfonso Z a wads ky yra 
žmona majoro Zawadskio, 
kuris gyvena Vokietijoje 
Amerikos armijoje. z

Matyt, Augustas Stra
vinskas. jau senokai rengė
si prie -savo mirties, nes 
dar pajėgdamas rašomąja 
mašinėle parašė apie save 
raščiuką ir paliko veikėjai- 
visuomenininkei Aldonai 
Grigaitienei, kad kai jis nu
mirs,. jo prięteliai ką nors 
apie, jį žinotų. Jis rašo, kad 
jis gimė 1865 metais. Reiš
kia, Augustas mirė sulau
kęs jau labai gražaus 87 
metų amžiaus. Lietuvoje 
jis gimė ir augo Suvalkų 
gubernijoj? Seinų apskri- 
tyj, Kapčiamiesčio valsčiu
je, Navikų kaime. Jo tėvai 
buvo Jonas ir Jeva Stra
vinskai.

Jis rašo, kad jis buvo

Šypsenos
Baltas žmogus, kariškai 

civilizuotas, nuskridęs. į Af
riką ir pamatęs pusnuogius 
juoduosius žmones, klausia 
ten stovintį amerikietį ge
nerolą:

“Tu sakai, kad juodžiai 
yra civilizuoti, — kodėl jie 
nėra apsiginklavę?”

“Čia ginklų — karinių 
pabūklų 4— niekas negami
na,” atsakė generolas.,

“Į klaną puolęs—sausas nekelsi”

kais. Depresija nepakeičia pelnagrobių pelna’grobie 
kuino. Jiems neapeina dirbančiųjų nelaimė. Jie žiūri 
tik savęs. Trumpesnės darbo valandos reiškia jiems 
mažesnius pelnus. Jie geruoju to neprikiš.

Bet Boyle paraginimas darbo unijoms yra vietoje. Jos 
turi apie tai galvoti ir ruoštis gynimui savęs ir savo 
narių ir visų dirbančiųjų nuo ateinančios ekonominės 
depresijos. " ' ‘ ’

Juokdarys Will Rogers 
yra pasakęs, .kalbėdamas 
apie judžius:

“Judžiuose vieta yra ta, 
kur lošėjai gali lošt ir tuo 
pačiu laiku sėdėt pirmose 
kėdžių eilėse ir paplot del
nais'patys sau.” .

“Kokia čia vakacija, kuo
met aš turiu praleist visą 
laiką, rašydama jam laiš
kus, kad prisiųstų man dau
giau pinigų!”

Spartakas

S. PAULO. “Į klaną puolęs 
— sausas nekelsi”, taip skam
ba senoje lietuvių patarlėje. 
Taipgi, tokiais pat žodžiais, 
norėtume patarti kai kuriems 
S. Paulo lietuvių kolonijos 
žmonėms, kurie, nesuprasda
mi nekuriu S. Paulyjc esančių 
kolonijų asmenų prasmės, la
bai greitai gali įpulti į klaną. 
Taip išsitardami mes turime 
omenyje štai ką:

Mes žinome, kad S. Paulyje 
paskutiniu laiku yra formuo
jamas neva “antitarybinis”, 
ai’ba, kaip jie sako, “antibol- 
ševikinis blokas”. To “bloko” 
priešakyje stovi vengrai, če- 
koslovakai, lenkai, ukrainie
čiai ir daromi žygiai, kad į- 
traukus ir lietuvius DP bei ki
tus fašistuojančius asmenis. 
To “bloko” tvėrėjai nėra dar
bo žmonės, o daugumoje nau
jokai — DP, o taip pat ne
trūksta ir iš senųjų: kunigai, 
buvusieji konsulai ir vienas 
kitas fašistuiojančios organiza
cijos pirmininkas.

Kiek mums teko girdėti, to
ji “tarptautinė organizacija” 
būsianti “apolitinė”, tiktai ko
vosianti prieš “rusų okupaci
ją”. Taipgi žinome, kad tos 
organizacijos iniciatoriais yra 
DP vengrai, kurie mojasi jai 
vadovauti, laikraštį leisti ir tt. 
su kitų “kolonijų” pritarimu 
ir materialine - parama. Orga
nizacijos tikslas esąs: sudau- 
žyto nacifašizmo šipulių rinki
mas bei bandymas jį atstaty
ti. Apie tai parodo tūlo veng
ro Maršalko Lajos pasisaky
mas. ‘ .

š. m. kovo mėn. S. Paulyje 
išeinantis vengrų žurnalas 
“Ųj Magyarsag” Nr. 7 deda 
minėto M. Lajos grynai fašis
tinės propagandos straipsnį, 
kuriame, tarp kita ko, sako
ma: “Kuomet kurią nors die

ną bus galima parašyti teisin
gą ft aro istoriją, jos rašytojai 
galės nustatyti tikrąjį 20-jo 
amžiaus tragedijos kaltininką. 
Tai nebuvo nei Hitleris, nei 
Mifsolinis, taipgi nei pats Sta
linas; tai buvo Franklinas De
lano Rooseveltas. Nei vienas, 
priskaitant ir Vilsoną, nėra 
padaręs tokių klaidų bei pra
sikaltimų, kaip šis Amerikos 
■prezidentas.”

žemiau tas rašeiva kaltina 
Rooseveltą už paskelbimą 
ro hitlerinei Vokietijai, už is^ 

’provokavimą karo su japonai^ 
kokiam tai žydui Morgenthau, 
net ir pats Rooseveltas “buvęs 
žydas” ir 1.1.

Straipsnio pabaigoje kalbė
damas apie dabartinę Ameri
ką, M. Lajos baigia: “Ameri
ka, kuri uždaro į karcerį Hiss 
ir J. Rosenbergą, likviduoja ' 

i Dexter Whites ir pakeičia ' 
morgenthautistus, tokia A- . 
merika jau nebe Roosevelto. 
Tokia Amerika jau mūsų są
jungininkė. Iš šioss Amerikos 
jau galime laukti to, kas bu
vo Roosevelto išgriauta.”

Kaip matome, visi Hitlerio 
likučiai patenkinti dabartine 
Amerika, visi jie spiečiasi apie , 
dabartinius Amerikos valdo
vus. Bet.., kaip pirmieji naci- | 
fašizmo išperėtojai nesulaukė 
svajotos nacifašizmo eros, taip 
dabartiniai jų tęsėjai nesu
lauks vaisių iš savo grobuoniš
kų planų!

Todėl, kad ne kuri e mūsų i
tautiečiai (kurie dar nėra vi
sai praradę žmoniškumo jaus
mų bei sąžinės) yra traukia-* 
mi j nacifašizmo bučių, tai ta^. 
nepaslaptis; bet, kad juos perlSv 
spėjus bei išvengus jų galutinį 
no nupuolimo, mes kreipia
mės į juos su šiuo žodžiu ir, 
dar kaitą pakartojame: “Į 
klaną puolęs -— sausas nekel- J 
si.” Likas (“Darbas”)



estamento atidėliojimas-- tai 
kenksmingas nerangumas

Vienas inteligentingas 
darbininkas., newyorkietis 
Alfonsas andai sakė senam 
savo draugui 
čiui Krūmui:

—Žinai ka

brooklvn.ie- *■

aš parašiau 
testamenta. 

Jeigu mirčiau, tai tu būtum 
mano palikimo tvarkytojas. 
Užrašiau gana palaidojimui 
ir kelis šimtus tau “paūž
ti.” O kitus porą tūkstan- 

tu perduotam 
Bet jį turė
jau keliolika

dytojų pasirašymo. O to 
reikia, norint, kad valdžia 
ir teismai pripažintų kaip 
testamentą.

Alfonsas numykė, neno
rėdamas daugiau “klapa- 
tytis” del testamento.
Kam tenka pinigai 
be testamento

Keistas dalykas, jog apie 
pusė visų amerikiečių mirš
ta be jokio testamento, ta-r- 
si bijo, kad jei padarys te
stamenta, tai greičiau mirs. 
Tuom džiaugiasi vietinė bei 
šalies valdžios.. Ima di
džiausius taksus nuo paliki
mo; o dažnai pasiima ir vi
są palikimą.

Už keleto metų po Pir
mojo pasaulinio karo mirė 
vienas brooklynietis, kuris 
bankuose laikė šešis tūks
tančius dolerių. Buvo pasi
dėjęs ir Laisvėje $200; bet 
sirgdamas, atsiėmė iš Lais-

Patarčiau tau pa-) vės. Jis mirė, palikdamas 
save, \ paprastą raštelį, kad visus 

savo pinigus skiria ketu-

čiu doleriu 
mano sūnui, 
turn surasti, 
metų kai aš nežinau, kur 
sūnus, ir nė žodžio nuo jo 
negirdžiu.

—Ačiū, Alfonsai; labai 
d|ėkoju už pasitikėjimą ma- 1 ilim, — atsiliepė Krūmas.— 

*Bet aš matau netikslumų 
tavo raštelyje. Vienas ne
tikslumas tame, kad aš už 
tave keliais metais senes
nis; todėl gal greičiau at
sidursiu gyvenimo “saulė
leidyj.”
sirinkti jaunesnį už 
patikimą, pastovų žmogų.

—Bet tu atrodai sveikos- riems savo broliams Lietu- 
■ voie.

Valdžia, nelaikydama raš
telio jokiu testamentu, pa
siėmė apie $3.000 kaip tak
sus už palikimą. ' Velionio 
draugai tuomet tikėjosi 
persius.ti jo broliams liku- 
sius $3,000. Bet Lietuvos 
konsulatas New Yorke su
laikė apie $1,500 kaipo Lie
tuvai privalomus taksus.

nis. už mane, ir aš supran
tu, kad mano raštelis tin
kamas kaip testamentas, — 
atsakė Alfonsas.

—-Įstatymų akyse tavų 
raštelis nėra joks testa
mentas, tiktai užrašas, kaip

mas. Jame nėra "et pa- 
\ žymėta, jog tai testamen- T tas. Taipgi "era jokių liū-l

Palikimas ėjo laibyn ir lai- 
byn, taip kad, galų gale, 
tiktai $1,300 pasiekė ketu
ris velionio brolius Lietu
voje.

Kitas pavyzdys
Pirm trejeto metų Brook- 

• lyne mirė tūlas senas lietu
vis, kuris laikė paslėpęs ke
lis tūkstančius dolerių na
mie. Pasakė porai savo 
draugų, kur jie galėtų ras
ti pinigus, jeigu savininkas 
numirtų, žmogus turėjo in
tenciją palikti savo sutau- 
pymus progresyvėms lietu
vių orga n i z a c i j o m s bei 
įstaigoms. Bet jis nebuvo 
padaręs jokio testamento.

Žmogui mirus, nueina jo 
draugai į namus ir žiūri, 
kaip sakyta, kur pinigus 

'rasti. Bet policija buvo jau 
pirm jų atsilankius. Ir 
draugai nieko nerado.

Policininkai įgudę ieškoti 
namie laikomų pinigų. Jie 
išžiūrinėja visus kampus, 
užkampius., plyšius ir iš
varto, išrausia visus popie
rius, baldus, šlamštus. Iš 
patyrimo žino, jog pinįgai 
dažnai slepiami “nepana
šiausiose vietose.”

Kas atsitiko su tais tūks
tančiais dolerių, kuriuos 
policija “priglaudė”? Kam 
jie teko? Niekas to nežino 
ir nežinos, apart pačios, po
licijos.

1 O jeigu pinigėli būtų buvę 
laikomi, banke ir su testa
mentu, tai būtų tekę įstai
goms, gurioms velionis no
gėjo.

Testamentas net suramina
Neseniai pats Krūmas 

rimtai sirgo. Nelabai bi
jojo mirti, nes supranta, 
jog mirtis yra toks, normal
ius reiškinys, kaip ir gyve
nimas. Tai tik “gyvenimo 
šešėlis/’ sako tūli galvo
čiai. Bet • vienas dalykas 
darė „ Krūmui neramumo. 
Jo popieriai buvo nesu
tvarkyti. Todėl sutvarkė 
popierius, kad išvengtų rū
pesnio draugams,' jeigu 
pats mirtų. Turėjo trupu
tį su taupymų, ’kuriuos pa
vedė Laisvei globoti. Jei
gu jam tektų mirti, tai pi
nigai būtų panaudoti laiclo- 
Juvėms, o kas. liks — ap- 
švietos reikalams. Jeigu 
sirgs, tai iš Laisvės gaus 
savo ‘pinigų toliau gydytis.

Taip susitvarkius, daug 
ramiau pasidarė. Ligonis 
išgijo, bet ir toliau pasiry
žęs laikytis, tokių taisyklių. 
Šiame atsitikime “testa- 

' mentas” nieko nepakenkė, 
bet dar patarnavo ligoniui, 
pataisydamas jo ūpą.

Kitą kartą plačiau pakal
bėsime apie testamentus ir 
kokių nesmagumų būna gi
minėms ir artimiesiems, jei 
turtas be testamento palie
kamas.

Dabar gi tik pabrėšime, 
kad testamentui reikia bent 
dviejų liudytojų, o kai ku
riose valstijose ir trijų. Ki
tą syki taip pat paaiškin
sime, kaip testamentas tu
ri būti daromas ir kaip liu
dytojai turi jį pasirašyti.

IS ISTORIJOS

Tinkamas pasivaikščiojimas teikia žmogui ilgesnį amžių

iš kito taš- 
žmogus su- 
savo šeimos

Gyvenant didmiestyje, o 
ypač ten. kur daugiausia 
darbo žmonės susispietę, 
tose lūšnose, jeigu yra ir 
keturi kambariai, tai du 
dažnai visai langu neturi, o 
kiti du turi po du langus. 
Suprantama, kokia prasta 
ten ventiliacija (oro apy
kaita), ir kaip sunku tikė
tis žmogui būti sveiku.

To dar negana. Reikia 
žinoti, kad didmiesčių oras 
ir taip labai netikės, mai
šytas su gesais ir dūmais.

Taip gyvenant ilgesnius 
paikus, žinoma, žmogaus 
^sveikata turi pakrypti į blo
gąją pusę.

Bet, žiūrint 
karegio, jeigu 
pranta savo ir
sveikatos reikalus, tai nors 
po penkių dienų sunkaus 

'darbo dirbtuvėje būtinai 
stengsis surasti laiko ir pa
švęsti dėl sveikatos.

O geriausias būdas svei
katai palaikyti yra pasi
vaikščiojimas. Žinoma, tu
rint laiko ir progos, geriau
sia, jei galima pasiekti pa
miškę ar pajūrį. Bet ne
sant tu sąlygų, užtenka 
parkučių naujesniuose pro- 

• jektuose. Juose daug ge
riau, nekaip šaligatviais, 
vaikščioti.

Vaikščiojimas taip jau 
nėra lygus. Visųpirm, eida
mas vaikščioti, sprendi sau 

,tikslą, — jog tai darai dėl 
sveikatos panaujinimo. Ta
da nereikia eiti lėtai, ma
žais žingsniais, bet turi bū- 

jJĮi žengiama pagreitintu ėji- 
®nu. Tavo kūnas turi būti 
JRiuosas, bet nes u d r i b ę s ; 
krūtinė pakelta aukštyn.

Ir kada taip žingsniuoji, 
manydamas, jog eini sudrū- 
tinti save fiziškai, tai ne
reikia pamiršti ir gilaus 

,j A ū■.’>*'* iA i

kvėpavimo.
Toks pasivaikščiojimas 

drūtina raumenis, pagerina 
ir palengvina kraujo cirku
liaciją. O gilus kvėpavimas 
valo plaučių kanalus ir 
plaučius.

Kvėpuojant reikia orą per 
nosį Įtraukti taip giliai, 
kaip tik krūtinė gali- išsi
kelti, o per burną kvapą iš
leisti.

Taip darydamas, pradė
si patirti pats ant savęs ir 
sužinosi, ar tavo plaučiai 
visi pilnai atdari ar ne. Kai 
kvapą giliai įtrauksi 2 iki 
4 sykių paeiliui, tada paju
si galvos svaigimą., Bet to 
nereikia bijotis. Nes kai 
tik plaučiai pradės* pilnai 
išsidirbti, tokie dalykai,! 
kaip svaigimas, toliau ne
atsikartos.

Matote, kokius dalykus 
reikia, žinoti, norint fiziniai 
sudrūtėti. •

Kūno kultūra ir taboka
Daugelį sykių pasitaiko 

susitikti vyrus ir moteris, 
einančius gauti tyro oro. 
Bet žiūrėkime, kaip jie ger
bia oro tyrumą. Vyras, lai
ko dantyse didelį cigarą, ir 
dūmai verčiasi iš burnos, 
kaip iš kamino. Klausiu:— 
Ar tinka cigarą* burnoje lai
kyti, kada kvėpuoji tyrą 
orą? Atsako:—Visko rei
kia.

Gavau progą susidurti ir 
su kitu sveikatos ieškotoju. 
Jis neša rankas ant strėnų 
užpakalyje sumetęs. Klau
siu:—Kibą strėnas skauda, 
kad laikai rankas uždėjęs? 
—Tai ne,—atsako jis.— Aš 
visada taip vaikščioju.

Dar vienas atsitikimas. 
Moteriškė traukia sau vie
na, pasivaikščiodama,' o 
rankas sukišus į kelnių ki-. 
šenes. Klausiu: — Kodėl*

Tankas laikai kišenėse? Ji 
^atsiliepia: — Turiu-pinigų; 
tai bijau, kad nepamesčiau.

Tai matote, kaip žmonės 
^supranta fizinę kultūrą. 
Pasirodo, kad jei ne vie
naip, tai kitai}) yra įsivy- 
nioiej nežinystės pančius.

Nereikia pamiršti vieno 
fakto. Jei nori atlikti tin
kama sveik a t i n g a pasi
vaikščiojimą, tai palik na
mie. pypkę, cigarus, cigare- 
tus, na, ir pinigus, jeigu bi
jai juos pamesti. Nepada
rysi klaidos, priimdama^, šį 
mano patarimą.

Lietus ir sniegas
Lietaus ar sniego nerei

kia bijotis. Lyjant ypatin
gai daugiau oksigeno (de
guonies) pasilaiko arti že
mės. Žmogus, , žinodamas 
šią progą, niekados neturi 
tingėti ar bijoti tokių kliū
čių, kaip lietus. Jis priva
lo išeiti oran gęrai pasi
rengęs ir traukti tyrą orą 
į plaučius., duodamas plau
čiam orinę maudynę, 
patį galimą padaryti 
sniegui krintant. Tik, 
noma, reikia sulig savo
galės- apsirengti ir traukti 
oran. Užtikrinta, kad tu
rėsi naudos.

' Kai kam gal atrodys nei 
šio nei to, kad čionai kalba
ma ir dėstoma dalykas, ku
rį naturailistai jau nuo se
no laiko yra išpraktikavę ir, 
kiek žinoma, džiaugiasi pa
sekmėmis.

Ypatingai senesnio am
žiaus žmonėms būtinai rei
kalinga laikytis šių nurody
mų — įvalias vandens ger
ti, daugiau tyro oro kvė
puoti ir pasivaikščioti. Taip 
laipsniškai priprasime prie 
kūno kultūros palaikyto 
bent šiuose ' svarbiuose da
lykuose. K. Depsas

. NUOGALIŲ (NUDISTŲ)
• SUVAŽIAVIMAS

Neuchatel, Šveicarija. — 
Atsidarė tarptautinis nuo
galių (nudistu) suvažiavi
mas. Jie skelbia, kad žmo
nės turėtų nuogi vaikščio
ti, neš tai esą “sveikiau ir 
gražiau/’ Suvažiavime da
lyvauja delegatai iš 13 ša
lių. Ketina įsteigti tarp
tautinę nuogalių sąjungą.

Nors žmogus pats nesirg
tų šiltinėmis, bet jis gali iš
nešioti tos ligos perus ir 
apkrėsti jais kitus asmenis. 
Taip atsitiko paskutiniu lai
ku, kur valgių gamintoja 
susirgdino šiltinėmis du tu
zinus vaikų vienoje vasa
rojimų stovykloje New Yor- 
ko apylinkėje, nors pati ne
sirgo ta liga. - '

Tų 
ir 

ži- 
iš-

New York. — John Hy
att, smarkiausias. Fordham 
Universiteto futbolininkas, 
21 metų amžiaus, susirgo 
kūdikių paralyžium.

New Yorko Savisaugos 
Taryba apskaičiavo, jog au
tomobiliai užmuša 25 tūks
tančius amerikiečių per me
tus tik todėl, kad vieni au
tomobilistai mėgina pra
lenkti kitus bei ; “užlįsti 
aniems už akių.”'

Washington. — Prekybos 
departments apskaičiavo, 
kad Amerikos advokatai 
1951 metais gavo po $9,375 
pajamų/ o dentistai $7/743,' 
vidutiniai imant.

. Washington. — Jungti
nių Valstijų valdžia dabar 
samdo 2,604,100 darbinin
kų - tarnautojų, tai. yra 800 
daugiau nekaip pereitą mė
nesį.

ALEKSANDRAS DIDY- 
SIS-MAKEDONIETIS

Daug yra knygų parašyta 
apie Aleksandrą Didįjį-Ma- 
kedonietį, žmogų, kuris 
mirė, sulaukęs vos 33 metų 
amžiaus. Karinėje litera
tūroje dažnai minimas Ale
ksandras Didysis. Roma
nų kalnai prirašyta. Įdo
mu, kodėl tokis. susidomė
jimas apie žmogų, kuris gy
veno daugiau, kaip du tūks
tančiai metų atgal.

Svarba yra "tame, kad 
Aleksandras Didysis - Ma
kedonietis buvo ne vien ga
bus karo vadas, bet jis bu
vo žmogus, kuris ieškojo 
naujo, kuris mokėjo orga
nizuoti, kelti kultūrą toje 
gadynėje, kuris įnešė naujo 
į tų laikų karo strategiją, 
taktiką, politiką ir ekono
miją.

Aleksandras buvo sūnus 
Makedonijos karaliaus Fili- 
po Antrojo. Aleksandro tė
vas buvo, vienas iš gabiau
sių Makedonijos karalių, 
gabus karvedys, geras or
ganizatorius. Jis pastebėjo 
sūnaus Aleksandro gabu
mus jaunystėje ir dažnai 
ėmė Aleksandrą su savimi 
į karo žygius, pavedant 
jam stambius armijos .dali
nius komanduoti.

Aleksandras jaunystėje 
mokėsi per tris metus prie- 

■ žiūroje sugabaus tų laikų 
1 graikų mokslininko Aristo
telio. Aleksandro tėvą nu
žudė suokalbininkai, kada 
Aleksandras, buvo 20 metų 
amžiaus, ir jis užėmė Ma
kedonijos karaliaus vietą.

Kokia buvo padėtis?
Aleksandras gimė 356 me

tais pirm dabartinės metų 
skaitlinės. Tai buvo vergų 
gadynės laikai. Tais lai
kais stambios valstybės bu
vo pietų šalyse.

Graikija buvo viena iš tų 
stambių valstybių. Graiki
ja rėmėsi ant vergų darbo, 
bet buvo viena iš tų laikų 
kultūiąškiausių ir demokra
tiškiausių 'valstybių. Make
donija buvo jos dalimi, nes 
Graikija susidėjo iš atskirų 
karališkų valstybių. Tarpe 
jų ryšis buvo netvirčiau- 
sias. Centralineį valstybei 
Thesalijai dažnai tekdavo 
susikirsti su jos ^pavaldi
nėmis valstybėmis. Neretai 
net atskiri graikų miestai, 
kurie buvo Jr prie Juodųjų 
Jūrų ir prie Dunojaus 
krantų, neklausydavo cen- 
tralinės valdžios, ir su jais 
tekdavo kariauti. Graikijai, 
kuri pirmiau buvo kultūros 
židinys tais laikais, pradėjo 
smukti, žemyn. •

Ir štai iškyla nauja iėga 
Makedonijoj su karaliumi 
Filipu priešakyje, o' vėliau 
jo sūnumi Aleksandru.. Po 
eilės mūšių, Graikijos val
dovai priima Aleksandro 
vadovystę; jis pradeda ka
rus ir, nukariaudamas kai
mynus, užima • milžiniškus 
plotus.

Aleksandras ir Persija
Tais laikais Persijos vals

tybė buvo viena iš galin
giausių ir didžiausių toje 
žemės dalyje valstybių. Jos 
plotai tęsėsi nuo Indijos iki

Rašo D. M. šoloniskas
friką, kur yra Egiptas ir 
Libija. Palyginus Makedo
niją su tų laikų Persija, tai 
pirmoji buvo, kaip nedidelis 
vabalėlis prie dramblio. Ir 
štai vadovystėje Aleksan
dro buvo nukariauta Persi-

Aleksandrui pirmiausiai 
teko kariauti Balkanų pus- 
salyje ir Dunojaus upės pa
krantėse prieš dardanų, tri- 
balų ir trakų valstybes. Ii’ 
čia jis jaū sugebėjo panau
doti naują taktiką kovoj, 
taipgi įvesti ir naujus gin
klus. Aleksandro armija 
visada būdavo daug ma
žesnė, kaip jo priešų. To
dėl jis ją organizavo ge
riau, išlavino, kad sugebė
tų pulti priešą iš fronto, vi
kriai veikti iš sparnų, ap
supti, pralaužti priešo fron
tą ir tada naikinti gyvąją 
jėgą*

Kartą jo priešininkai or
ganizavo vežimų puolimus. 
Šimtus vežimų, pilnus ka
reivių, pakinkytus gerais 
arkliais, paleido į Aleksan
dro kovūnų frontą, o vieto
mis iš kalnų ir ^be arklių. 
Vieni vežimai buvo pilni 
priešo kareivių, kurie pasi
slėpę už sienų šaudę. Kiti 
prikrauti akmenų, treti — 
degančios medžiagos ir pa
degti ritosi, • kaip • ugnies 
kamuoliai.. Tais laikais bu-1i)eksan(ir<)/ pereai buvo ! už 
vo kas. tai panašaus į ua- sunkjaĮ pereinamos upes. A* 
bartinių laikų “tankų” nta-Leksandras ,

i "vc7iinvi s " igruipavo pėsti ją, b^ant sparnų 
šių dišlių buvo 
didžiuliai peiliai, 
nūs taipgi buvo

nugalėti Aleksandro dalinius, 
bet nevyko. Skaičiumi persai 
dešimtis kartų buvo skaitlinė 
gesni. Vieną kartą jie išstatė 
prieš Aleksandrą iki 5,000,- 
000 yyrų armiją ir aptarnau
jančių žmonių. Bet Aleksand
ras mokėjo taip sugrupuoti 
savo dalinius, taip veikti/Į- 
vesti naujų ginklų naudojimą, 
kad buvo laimėtoju;

Aleksandro armiją sudarė 
didžiumoje pėstija, ginkluota 
ilgais durklais. Ji puldavo 
priešą keliomis eilėmis vi.epa 
už kitos, kovūnas prie kovūno. 
Kita pėstijos dalis buvo gink
luota saidokais, kurie svąįdė 
vilyčias. šie veikė pasisklaidę, 
besislaptydami. Raitarija bu*" 
vo ginkluota kardais ir durk
lais. Jos rolė buvo atakuoti 
priešą iš sparnų, apsupti, milu
ti iš užnugario.

Aleksandras turėjo ir tų 
laikų “kanuoles” — katapul
tas ir, ballistas. Katapultų pa
galba mesdavo akmenis į 
priešo tvirtumas, o ballistos 
buvo taip įrengtos, kad įtemp
ta plati lenta vienu kartu pa
siųsdavo į priešo eiles dęset- 
kus vilyčių, kaip kad šių Jįe- 
nų kulkosvaidis apipila priešą 
kulkomis.

Aleksandras vartojo gudrią 
taktiką, kiekvienoje vietoje 
prisitaikant prie aplinkybių. 
Mūšyje prie G ran i ko kur pen
sų jėgos buvo didesnės už A- 
leksandro, persai buvo1 už

pritaisyta

savo centre f šU-
• • t • . j

raitarija. Persų raiteliai gynė

drui nevyko, bet greitai jis 
perorganizavo savo kovū- 
nfts, išmokė, kad kai prie
šas atakavo vežimais, tai A- 
leksandro kovūnai sugulė į 
slėptuves, praleido tuos ve
žimus, o yėliau iš užnuga
rio užpuolė priešą ir sunai
kino.
, Persijos valstybė buvo dide

lė ir skaitlinga jos armija. Bet 
Persija, tais laikais vadinama 
Ariana, daug armijon 
žmonių. Jos armijoj 
desėtkai tūkstančių 
samdinių. Jie kare 
kedoniją, Graikiją, 
labai ištikimų
Pirmą didelį mūšį 

ras prieš persus laimėjo 
Trojos miesto, kur jis su 35,- 
000 savo armijos nuveikė 20,- 
000 graikų samdinių Persijos 
armijoje ir 20,000 persų.

Kada Aleksandras pasuko 
j Tprifti) tfai ten jam kelią pa
stojo Persijos karalius Darius 
su 1,000,000 armija. Bet ir 
čia Aleksandras mokėjo taip 
manevruoti, ’jog kada persai 
užėjo jam užnugariu, tai jis 
savo karo dalinius pergrupavo ■ 
ir sudavė smarkų smūgį per-1 
sams prie Tyre miesto. Po to 
jis įžygiavo į Egiptą, išvadavo 
jį iš persų nelaisvės, 
prie Nilo upės žiočių 
Aleksandriją, kuris 
jau turi apie 700,000 
tojų.

Iš Egipto;’Aleksandras pa
sako per Palestiną į Mažąją 
Aziją linkui Indijos, tai yra į 
Assiriją, . Armėniją, Midiją, 
Sųziiantą, Persidą, Pafthiją, 
Baktriją, Sokdianą iki Indijos. 
(Trys pastarosios šalys dabar 
yra dalimi, Tarybų Sąjungoj— 
Užkaspijoj).

Persijos karalius Darius dė
jo didžiausių pastangų, kad

Į ratų ŠO- perėjimą per upę, bet Al'ėk- 
privaryta sandro pėstininkai be didėlio 
Aleksan- vargo per ją persikėlė. Jie u- 

žėmė pakraštį, suteikė Alek
sandro raitarijai progą persi
kelti ir kirsti priešui smugįtiiš 
šono.

Prie Gidaspos, kur,persai , 
buvo daug kartų skaitlinges- • 
n i ir užėmė labai svarbias po
zicijas, tai Aleksandras prieš 
juos paliko neskaitlingus da
linius, kurie veikė, klaidinda1 
mi priešą, būk makedoniečiai 
rengiasi pulti iš fronto. Tuo 
kartu Aleksandras su svar
biausiomis savo jėgomis atliko 
apie 20 amerikoniškų mylią 
kelionę šonu, sugrupavo savo 
dalinius, pastatęs centre pės- 
tiją, iš abiejų pusių raitariją, 
ir iš užnugario užklupo per
sus.

samdė 
būdavo 

ir graikų 
prieš Ma- 

nebuvo

Aleksand- 
prie

įsteigė 
miestą 
dabar

gyven-

Aleksandro mirtis x
• M 

Nukariavęs naujus plotus, 
Aleksandras, nesistengė kištis « 
į vietos žmonių gyvenimą* 
Kur jis ėjo, ten rado tautas,ir 
tauteles pavergtas persų. Per
sai nukariautuose plot.uęąe 
stengėsi kieta ranka palaikyti 
savo viešpatavimą. Aleksand
ras buvo už persus gudresnis. 
Jis nesikišo į žmonių gyveiii- 

Įmą. Jis reikalavo pagalbos 
j “bendram reikalui.” Jis W 
kėjo pasiūlyti naujus žemės 
įdirbimus, naujas sąlygas, kad 
vietos gyventojams butų g6-.. 
riau ir lengviau gyventi. -Jis 
statė miestus, kurių įsteigė:.a- 
pie 70. Daugelis jo įsteigtų 
miestų pavadinti nuo jo var
do — Aleksandrija, Aleksan- 
dretta (dabar Turkijoj) ir, tt.

Kada Aleksandras pasiekė 
Indiją ir rengėsi perkelti į jj’OS 
plotus karo veiksmus, tai-,Jo 
armijoj prasidėjo prieštaravi
mas. Armija, nuolatinių karų 
buvo, nuvarginta. Tada Alek
sandras pabūk o atgal į n 
bet kelyje susirgo karštligę 
mirė, būdamas 33 metų .r 
žiaus.

Viduržemio Jūros ji į A- 3 pusi.—Laisve (Liberty)-IPenktadien., Rugsėjo-Sept. 5,



Žinios iš U
Rudabarzdis skundikas

Jaupuo caro laikų didelė 
daps lietuvių kunigų yra pasi
žymėję kaip skundikai ir ėdi
kai. pažangaus darbo žmonių 
jutJSjimo. Nuo to laiko daug 
kas pasaulyje pasikeitė, bet 
judošius pasiliko judošium.

Štai, paskutiniu laiku mus 
pasiekia žinia, kad vienas 
barzdotas lietuvis kunigėlis ir 
dar vienas ponas ii' poniutė iš 
Cerros, lankėsi su skundu ra
dijo stotyje, iš kurios • trans
liuojamas mūsų' lietuviškas 
radijo pusvalandis. Pasimaty
me su • stoties '< direktorium 
skundikai verkte verkė ir kei
kė pažangiuosius, ir prašė 
kąįp galint greičiau uždaryti 
lietuviškų pusvalandį, nes jis, 
esą, labai ^kenkiąs jų ‘.(jėzui
tų) bizniui.

Bet gi radijo direktorius, 
kaip liko įrodyta, nepaklausė 
skundikų ir mūsų radijo prog
ramai nepastatė jokių kliūčių. 
Tokj direktoriaus elgesį tenka 
sveikinti. Tačiau, reikia lauk
ti, kad rudabarzdis po pirmo 
nepasisekimo savo piktų už
gaidų neišsižadėjo. Ir dabar, 
vietoj asmeniškai su skun
dais lankytis,- siuntinėja laiš
kus. Jeigu visgi galų gale šie 
reakciniai dvasininkai savo 
tikslo atsiektų, tai mūsų pa
žangioji kolonija mokės šį ju- 
došių darbą atitinkamai pa
smerkti. Patyręs 1

—Q— I
A'. Ragausko veikalas

Drg. A. Ragauskas jau bai
gė rašyti naują vaidinimui 
vieno* veiksmo veikalą, pava
dintą “Visko yra, bet ar vis
ko reikia?”, šibmis dienomis 
autorius savo rankraštį- skaitė 
grupei ULC meno darbuotojų, 
ir tuoj rpo to atidavė perrašįy- 
ti bei pajlajugiitu mašinėle.

Naujasis Ragausko veika
las,'be abejo, bus dhr šią žie
mą suvaidintas mūsų scenoje 

* ir,.jis, galime užtikrinti, visų 
bus šiltai sutiktas, 

rf —o—
Gražfcip, malonus pobūvis

Birželio 7 d. Centro patal
pose atsibuvo padengimas su 
gražia menine programa. Pub
liką,, kaip, ir visuomet, sudarė 
svečiai Iš artimų ir tolimų 
prienjįęsčių.Prograpią pradė
jo mažųjų^ šokėjų grupė, va
dovaujant prof. V. Tominai. 
Uniformomis pasirūpino, kaip 
ir visuomet, Ona Rasikienė ir 
šokėjų mamytės. Šokėjos dėvi 
mėlynus kvolduotus sijonėlius 
ir baltas bliuskytes. šoka 
“Jūrjhinkėlį”. Iš po baltų be- 
retyčių lakstančios plaukų 
gąrbanėlės ir linksmi veide
liai, puikiai derinasi su rit
miškais kojyčių poskridžiais 
ir. piano akordais, šią šokėjų 
grupę sudaro: M. ir A. Levis-1 
kaitės, D. Šabrinskaitė, E. Bu
dinkite, M. Ambrozaityte ir 
R. Povilaitytė.

Toliau, didesnių mergaičių 
grupė pašoko vieną šokį ir 

» kartui su berniukais “Rugelį”. 
Šokėjais buvo: L. Brazyte, A. 
Velyvytė, R. Lapaitytė, J.

Bliuvaitė, L. Revudkaitė, G. 
Rasikas,. V. Paulius, V. Riau
ba ir K. Vitas.
Priėjo eilė ir mūsų solistams. 

Dainavo V. Svilainienė, L. Ab- 
račinskas, J. Kanapkis ir A. 
Savickas. Publikos noras pasi
klausyti jautrios lietuviškos 
dainos buvo toks didelis, kad 
nekuriuos dainininkus ploji
mais iškvietė pakartoti.

Paskutinį numerį atliko V. 
Svilainio vadovaujamas cho
ras. Čia irgi pasirodė naujeny
bių : prie dainavimo dar pri
derintas orkestras, šis choras 
vos tebuvo padaręs 4,' repeti
cijas, bet jau sugebėjo malo
niai užsirekomenduoti prieš 
mūsų publiką su keletą daine
lių. Jau žinoma daina “Daug 
daug dainelių”, gerb. chorve
džio triūsu, tapo pritaikinta 
chorui ir su geromis pasekmė
mis. Pažymėtina,-kad chorui 
ir orkestrui priklauso ir jau
nuolių, kurių ateityje reikia 
manyti bus daugiau.

Po meninės programos V. 
Svilainis žodžiu kreipėsi į pu
bliką, 1<ad ši padėtų chorui 
augti, kad galintieji dainuoti 
prisidėtų; taipgi chorui reika
linga pianistė (ar pianistas). 
Jų lietuvių tarpe yra. Kitas 
kalbėtojas buvo S. Rasikas. 
Kalbėjo nuo organizacijos, 
supažindindamas publiką su 
tais finansiniais trūkumais, 
kuriuos tenka pakelti vystant 
įvairiais meno šakas. Kvietė 
publiką prie’šio kilnaus- darbo 
prisidėti įstojant nariais ir 
mokant nario duoklę, šis pa
kvietimas neliko be pasekmių. 
Iš tikrųjų, prie raštinės stalo 
matėsi daug ,ką tvarkant savo 
nario reikalus bei įstojant na
riais. įėjo ir aukų.

Po programos sekė šokiai. 
Puiki vietelė šis. lietuvių Cent
ras! Garbė jo vadovams, me
nininkams ir visiems darbuo
to iams. Garbė'ir tam šios vie-, 
tos lankytojui, kuris nuolat 
prisideda su savo sunkiai už- 
.dirbtu ’ pezu. Stebėtojas 

“Darbas”

NAUJAS ANGLŲ-AME- 
RIKONU PLANAS DĖL 
IRANO NAFTOS

Washington.— Amerikos 
ir Anglijos ambasadoriat 
Irane tarėsi su to krašto 
premjeru Mossadeghu. Siū
lė naują planą, pagal kurį 
amerikonai ir anglai padė
tų atgaivinti Irano aliejaus- 

. naftos gamybą.
Anglai - amerikonai bi

jo, kad jeigu įvyktų kai
resnis valdžios perversmas 
Irane, tai Sovietų Sąjunga 
galėtų prieiti prie iraniškos 
naftos!

N. J. trokininkų streikas
Newark, N. J. — Sustrei

kavo 5,000 t rokų vežikų, 
Darbo Federacijos * unijis- 
tai. Streikas, tramdo biz
nius penkiose apskrityse— 
Middlesex, Monmouth, Mer
cer, Union ir Hunterdon.

JČsUe DeCastro, Jungtinių 
ros Komiteto vedėju. Juos 
šalies agrikultūros sekrctor:

altajame Name tariasi su 
Tautų Maisto ir Agrikultū- 

stebi (stovėdamas) mūsų 
ius Charles F Brannan.

Naujasis J(
Rašo J. Matulionis

KLAIPĖDA. — Pro va
gono langą bėgo iš mažens 
pažįstami laukai, maži miš- 

’ keliai, vienkiemiai. Paga
liau Jonas Pinikas buvo be
baigiąs savo kelionę, pra
dėtą prieš kelias savaites 
toli užsienyje.

Traukinys artinosi prie 
Klaipėdos.

■ —Jūs pirmą kartą į mū
sų miestą važiuojate?—pa
sidomėjo toje pat kupė va
žiavęs vyriškis.

—Ne, aš čia gimiau,—at
sakė, Jonas.—Bet nesu bu
vęs gimtinėje nuo 1944 me
tų .. į
. Ir pagalvok tik, septyneri 
metai! Septynerius ilgus- 
metus jis nebuvo matęs nei 
šių pušynų, nei’ jūros link 
besidriekiančių lygių pro
skynų, nei beržais apsodin
tų alėjų palei pilkąjį, lie
taus, nuplautą plentą.

Išvežimas vergi jon
..!. Jam tebuvo sukakę 

penkiolika metų, kai fašis
tiniai žandarai, surengę 
taikių gyventojų gaudynes 
mažajame, lųe t u v i š k a m e 
miestely Telšiuose, kitų tar
pe suėmė ir Joną Pini ką ir 
pirmu ešelonu nusiuntė jį 
Vokietijon dirbti.

Likimas nus.vaidė jį iš 
pradžių į Stotino pakraštį 
pas kažkokį stambų dvari
ninką, bet tarybinės artile
rijos gaudesys pasiekė ir 
šias vietoves. Baimės apim
tas Štetino dvarininkas pa
spruko, paimdamas su sa
vim ir kumečius. Šitaip Fi
nikas atsidūrė Braunšveige.

Paskui lietuvišką jį vaiki
ną matė Liubeke, kur jis’ 
buvo atvežtas kartu su ki
tais darbo bataliono na
riais, po to — viename ma-' 
žame miestelyje prie Švei
carijos sienos. Jis kasė že
mę, važinėjo benziną trans
porto lėktuvams, krovė an
glį ir būdavo laimingas, jei 
pavykdavo keliom dienom 
įsitaisyti dirbti kur nors 
virtuvėje: ten bent prišival- 
gysi ligi soties.

Ilgai jis klajojo po vaka
rines Vokietijos zonas, be
ieškodamas duonos.

Jonas Anglijoje
1948 metų rugsėjo mene; 

si Joną Pinikų užverbavo 
nuvažiuoti dirbti į Angliją. 
Jis pakliuvo į anglies ka
syklą “Whitfield colliers.” 
Tai buvo įprastinė angliška 
šachta su. silpnai išvystyta 
mechanizacija.

Jonas dirbo rūdos vežioto
ji!; jis vežiojo į sandėlį pri
krautus vagonėlius -r du 
tūkstančius vagonėlių per 
pamainą. Šachtos dešimti
ninkai ir meistrai vadino 
Joną “purvinu svetimša
liu.”, Jam mokėjo žymiai 
mažiau, negu anglams. .

Pinikų i buvo labai sun
ku pragyventi. Iš savo lė
šų jis turėdavo pirktis dar
binius drabužius.. Visi pro
duktai buvo duodami pagal 
korteles, o tie, kurių gali
ma, buvo gauti tik turguje, 
kainavo labai brangiai. 
Darbas buvo sunkus, mais
tas menkas.

Atgal Lietuvon -
Pagaliau Jonas nutarė 

prasiveržti namo, į Lietuvą.
..,. Ir štai traukinys ar

tinosi prie Klaipėdos, prie 
miesto, kur Jonas gimė, kur 
gyveno jo mptina,-

Nešdamas mažą lagami
nėlį,, kuriame gulėjo pora 
baltinių ir geltoni angliš
ki štibletai, — viskas., kas 
jam pavyko įsigyti per sep
tynerius klajojimo metus,— 
Pinikas ėjo Klaipėdos gat
vėmis, godžiai žiūrinėda
mas narhus, skaitydamas

mo Piniko
j iškabas bei skelbimus ir įsi
žiūrėdamas į praeivių vei
dus..

Pinikas skubėjo į faneros 
gamyklą, kurioje, jo įgau
tais duomenimis, dirbo jo 

•motina.. Tiesa, Anglijoje 
Jonas buvo girdėjęs, kad 
tokios gamyklos Klaipėdo
je nebėra, kad ji buvo su
griauta ir neatstatyta.

Jonas gamykloje
— Dovanokit, faneros ga

mykla mieste veikia? — pa
klausė jis praeivį.

—O kaipgi, —' nustebo 
anas. — Važiuojant auto? 
busu, ketvirta sustojimo 
vieta. '

Bet štai ir gamykla. Jo
nas pajuto, kaip ėmė smar
kiai plakti jo širdis.

—Pasakykit, prašom, ar 
galiu pamatyti Pinikienę?

—.Tai ta, kuri klijų ce
che?

... Jonas ėmė dirbti fa
neros gamykloje.

—Nejaugi tavęs užsieny
je nieko neišmokė per sep
tynerius metus?— nustebo 
gamyklinio komiteto pir
mininkas Gražys.

—Mazgoti grindis kareivi
nėse ir vežioti pusantros 
tonos vagonėlius, — paniu
ręs atsakė Pinikas. ’

—Na, nieko, žinios—įsi
gyjamas dalykas.

Pinikas buvo paskirtas 
geriausiojo aižomųjų sta
klių brig a d i n i n k o Stepo 
Bieliausko parankiniu.

Gamykla, priešingai an- 
glįškajai informacijai, pa
sirodė esanti puikiai įreng
ta įmonė. Pinikas atkreipė 
dėmesį į staklių bei maši
nų markes. Jos .visos buvo 
pagamintos Jaroslavlio ga
mykloje “Proletarskaja svo 
bodą,” priešakinėje tarybL 
nėję įmonėje, gaminančioje 
įrengimus, fanėros pramo
nei.

Bet labiausiai jį nustebi
no tai, kad visi be išimties 
žmonės, su kuriais jam teko 
bendrauti, rodė jam didelio 
palankumo ir draugiško dė
mesio.

—Įsižiūrėkit į darbą, o jei 
kas bus neaišku, klauskit,-- 
pasakė jam brigadininkas 
pačią pirmą darbo dieną.

—Gal būt pasitaikys ko
kių nors, sunkumų, nesivar- 
žykit, kreipkitės į mane,— 
plekšnodamas per petį, pa
siūlė meistras Česlovas Se
maška.

Tą patį pakartojo ir ce
cho viršininkas Laptevas.

Nauji patyrimai
Jonas, stodamas dirbti į 

gamyklą, turėjo aibę sve
tur įsigytų įpročių ir ab
surdiškiausių s.upr atimu. 
Pavyzdžiui, jis manė, kad 
už profesijos mokymą rei
kia mokėti, kaip tatai buvo 
Anglijoje.

—Keistas tu žmogus, — 
pasakė, šnekėdamas! su Jo
nu, gamyklos laborantė Ci- 
baitė.—-Štai aš turiu speci
alybę, neblogesnę už bet 
kurią- kitą. O juk ir aš at
ėjau į gamyklą, neturėda
ma jokių žinių. 'Paskyrė 
inane, kaip dabar tave, prie 
aižomųjų staklių — nuo jų 
visi gamykloje p r. a d e d a 
mokslą. Paskui aš papra
šiau perkelti mane į gamy
klos, laboratoriją, ėmiau gi
lintis į reikalo esmę, įsigi
jau vadovėlių. Man padėjo 
mūsų inžinieriai. Paskui 
mane nusiuntė į š'ešių mė
nesių kursus į Leningradą...

—Ii’ .tau tas nebrangiai at
siėjo?-— susidomėjo Jonas. 
Mergaitė ėmė juoktis.

—Per visą mokslo laiką 
man mokėjo vidutinį darbo 
'užmokestį, kurį- gaudavau 
gamykloje, o be to dar vals
tybinę . -stipendiją. Kelionė,

"• .... \,;tn '• ")*■ ■ ' '.'*•> '/• '.< ' \ j A p » či *• ’ ‘ . *

gyvenimas 
butas — visa tai gamyklos 
lėšomis. ■ j

Kasdien didėjo Jono įsi
tikinimas, jog tarybų šaly
je gerbiama ir vertinama 
paprastus žmones. Ar se
niai tas buvo, kai Vanda 
Žigaitė dėliojo į ^pokelius 
faneros lakštus, q dabar ji 
brigadininke. Darbininkė 
Baltakyte dabar TKS pa
mainos kontrolierė, buvęs 
aižytojas Česlovas Semaška 
—dabar meistras, šaltkalvis 
Šalčius — gamyklos vyriau
siasis rhechanikas. Ne per 
seniausiai tapo brigadinin
ku ir jo dabartinis mokyto
jas Stepas Bieliauskas.

... Didžiulis skyrius, pri
pildytas motorų dundesio. 
Žvanga ploni plieniniai pėį- 
H.a.'., įsmigdami į besisukan
ti rąstą-. Nelyginant ban
gos gula ant transporterio 
ilga medžio juosta. Tai at
sakingiausias baras garny? 
kloję — aižymo skyrius.

Prie vienų staklių dirba 
Bieliauskas. Šalia jo, stovi 
Pinikas ir atidžiai įsižiūri 
į brigadininko darbą, pade
da jam.

Jono laiškas
... Tą dieną, kai Finikui 

buvo pavesta vadovauti bri
gadai, jis, parėjęs namo, sė
do rašyti laiško draugui, 
kuris buvo likęs angliškojo
je kasykloje.

“Brangus Adomaiti,—ra
šė jaunasis brigadininkas.- 
Tau sunku įsivaizduoti, 
kaip aš laimingas. Praėjus 
keliom dienom po to, kai 
grįžau, aš Įsitaisiau dirbti. 
Lietuvoje tai visai papras
ta. Moko mane nemokamai. 
Lankau techninio minimu
mo ratelį, o nuo naujųjų 
mokslo metų manau įstoti 
į vakarinę mokyklą.”

Kitą rytą Pinikas, žvalus 
ir džiaugsmingas, atėjo į 
gamyklą prieš sireną. Jį 
pasitiko gamyklinio komi
teto pirmininkas.

—Va, žiūrėk, — pasakė 
jis, vesdamasis Finiką prie 
rodiklių lentos. Vakar tu 
davei šimtą procentų ’nor
mos. Pirmam sykiui ne
blogai.

—Bet juk tai ne aš, drau
gai padėjo.

—O tu kaip manei? Ži
noma, padėjo! Jr visuomet 
padės tarybiniai žmonės. 
Tavo gyvenimas tik vos 
prasideda. Tau dar viskas 
ateityj, berneli..

' Chicago, Ill.
■

Streikierianris reikia pagalbos
Harvester kompanijos įmo

nių darbininkams, kurie jau 
dvi savaitės, kaip buvo priver
sti streikuoti, reikalinga pa-1 
galba. Strei’kieriai priklauso 
unijai, susijusiai su UE.

Chicagoje streikuoja 12,600 
darbininkų,' dirbančių ketu
riuose fabrikuose. Streikas 
apėmė Tractor Works, Mc
Cormick Works, McCormick 
IVine Mill ,ir W. Pullman 
Works.
, Harvester C.o.,_ Melrose 
Park įmonėj streikuoja 4,100 
d ar b i ninku, priklausančių 
lokalui šeštam UAW.(C1O).

Kompanija arogantiškai nu
traukė derybas del naujo kon
trakto, atsisakydama paten
kinti net ir mažiausius reika
lavimus. S.‘M.

Worcester, Mass.
Paskutinis . priminimas kas 
link Laisves pikniko

■ Rugsėjo 7 d. įvyksta ant
ras šią vasarą Laisvės spau
dos piknikas. Jis bus puikia
jame Olympijos Parke,—vieta, 
kur per penkerius metus jau 
buvo Lietuviu Meno vakacinė 
mokykla. Programa šiam pik
nikui bus tikrai žavėtina iš 
talentingų dainininkų. Iš Mon
tello, Mass., bus duetas: Ro
žė Mcrkeliutė . su William 
Juodeikių. Iš So. Boston, 
Mass., bus kvartetas: S. Pau
ra, R. Niaura, P. švedas ir L. 
Šilaitis, Taipgi dainuos vieti
nė dainininkė Norma Čeponai- 
tė. Dainininkams pianu akom
panuos Aido Choro mokytoja 
Josephine Karsokienė.

Pavaišinimtii svečių LLD 
Moterų kuopos gaspadinės 
jau iš anksto ruošiasi suteikti 
įvairiausių valgių,’ ir nesku-

piai, nes girdėjau tariantis, 
kad jos pilnesnę lėkštę duos, 
negu kituose piknikuose. To
dėl pasisotinimas užtikrintas. 
Alučio taipgi bus gera miera, 
bus ir kitokių gėrimų.

Tad 7 d. rugsėjo traukute, 
kaip vietiniai, taip ir iš kitų 
miestų, į Olympia Parką, 68 
So. Q u i n si g a mon Ave.,_ 
Shrewsbury, Mass. į

Nepamirškite ir dovanų at-, 
vesti piknikui. Dovanas užre
gistruokite pas Jusiu ar Luką.

Rengėjai.

įvairūs išsireiškimait*
Nors sakoma, jog meilė 

yra akla, tačiaus ji dažnai 
mato kažką tokio, ko visiš
kai nėra. Stendą h I

Visi geidžia ilgai gyven
ti; bet tik mažai kas su
pranta, jog ilgai gyventi 
reiškia pasenti. Baudelaire

Surankiojo žemaitis

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮS1GYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
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 išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, s&ule apsideginirhas, 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 pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 1^8 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

Virėja
Svarbus pamokinimai valgių gaminimui 

Parašė K. PETRIKIENĖ.
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

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

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Išleido 
Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c,

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

III115
Į LAIMĘ

Maaw***

Mire Dr. Kulis
Vienas, seniausių lietuvių 

gydytojų '‘Chicagoje, Dr. J. 
Kulis, mjrė. Dr. ir vaistiniu-1 
kas broliai Kuliai yra plačiai 
žinomi Chicagos lietuvių ko
lonijoje.

Dr. Kulis buvo, kaip ir jo 
brolis vaistininkas, ‘senosios 
kartos’ medikas. Pas juos vi
suomet buvo galima gauti 
‘grynai lietuviškų’ vaistų—nuo 
liepos .žiedų iki ajerų šaknų 
ir ‘trejankes.’ i

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 į šalį, kol užbaigsite!

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

Knygos kaina $1.50.
z “ T A

Užsakymus siųskite:
C? XT -fri »

T

i

110-12 Atlantic Avė.

▼

u

Richmond Hill 19, N. Y.

4 pusl.—Ląisve (Liberty)-Pcnhtadicn., Rugsčjo-Scpt. 5, 1952
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(Tąsa)
Didėjančiu nusistebėjimu, įtempusi 

klausą, neištarusi nė vieno žodžio, klau
pėsi mergaitė atviros, nuoširdžios kal- 

kurioje, kaip veidrodyje, atšvietė 
jamia, jėgų kupina siela. Ir kiekvienas 
paprastas tos kalbos žodis, ištartas bal
su, kylančiu iš širdies gilumos, skambė
jo taip stipriai. Ir palinko į priekį vi
sas gražus jos veidas, toli atmetė ji at
gal savo įkyrius plaukus, pravėrė lūpas 
ir ilgai sėdėjo su praverta burna. Pas
kum norėjo kažką pasakyti ir staiga su
stojo, ir atsiminė, kad kitoks riterio li- 

/ *kimas, kad tėvas, broliai ir visa jo tėvy
nė stovi už jo, kaip žiaurūs keršytojai, 
kad baisūs apgulę miestą Zaporožiečiai, 
kad žiauriai mirčiai pasmerkti visi jie 
ir visas Jų miestas... ‘ir jos akys staiga 
prisipildė ašarų; greitai nutvėrė ji šil- 

' kais siuvinėtą skarelę, užmetė ją ant sa
vo veido, ir ji tuojau pasidarė drėgna; 
ir ilgai sėdėjo, atmetusi atgal savo pui
kią galvą, prikandusi savo baltais, 
kaip sniegas, dantimis savo pui
kią apatinę lūpą, — tarytum staiga pa
jutusi kažkokį nuodingo šliužo gylį, — 
ir nenuimdama nuo veido skarelės, kad 
j i Stepam a ty tų jos slegiamo liūdesio.

-5- Pasakyk man vieną žodį! — tarė 
Judrius ir paėmė jos atlasinę ranl$ą. 
Žaižaruojanti ugnis prabėgo jo gyslo
mis nuo šito prisilietimo, ir spaudė jis 
ranką, kuri be jausmo gulėjo jo rankoje.

Bet ji tylėjo, nenuėmė skarelės nuo sa
vo veido ir nė nepajudėjo.

— Kodėl gi tu taip nuliūdusi? Pasa
kyk man; kodėl tu taip nuliūdusi?

, Metė ji šalin skarelę, atskleidė krin
tančius ant akių ilgus savo kasos plau
kus, ir ėmė tvinti jos graudi kalba ty
liu, tyliu balsu, panašiu į tą, kai vėjas, 

* pakilęs gražų vakarą, staiga praskrieja 
augančių prie vandens nendrių tanky
ne: .sušnera, sušvokščia ir staiga ima 
sklisti švelnūs ir graudūs balsai, ir klau
sosi jų neaiškaus liūdesio apimtas, su
stojęs keleivis, nejausdamas nei gęstan
čio vakaJ'6, nei skardinčių linksmų dai- 

* žmonių, kiūtinančių iš lauko darbų 
ražienų, nei tolimo kažkur prava-n

<

ir
žiiidjančio vežimo dardėjimo — gimdan
čių žmoguje lengvas vakaro svajones.

— Argi aš neverta, kad manęs amži
nai gailėtųsi? Argi laiminga motina, 
mane pagimdžiusi? Argi ne karti da
lia teko man? Argi tu, mano žiaurus 
likime, nesi man piktas budelis? Visus 
tu atvedei prie mano kojų: geriausius 
viso luomo bajorus, turtingiausius po
nus, grafus ir užsienio baronus ir visą, 
kiek jos yra, mūsų riterių pažibą. Vi
si jie troško mylėti mane, ir kiekvienas 
jų būtų laikęs didele laime mano meilę. 
Užteko tik man vieno rankos mosto, ir 
kiekvienas jų, gražiausio, puikiausio 
veido ir padermės, būtų tapęs mano vy-

Ir nė prie vieno iš jų nepalenkei 
mano li- 
širdį, ap- 

žemės 
mūsų priešui. Už 

,, už 
už kokius sun-

ru.
mano širdies žiaurusis
kime; o palenkei mano
lenkdamas geriausius mūsų 
vj^-ius, svetimam, „.... ,e x._____
MM' tu, nekaltoji dievo motina 
kokias nuodėmes, už kokius 
kius nusikaltimus taip neišmeldžiamai 
ir negailestingai persekioji mane? Per
tekliuje ir prabangoje praėjo mano gy
venimo dienos: geriausi, brangiausi val
giai ir saldūs vynai buvo mano maistas. 
Ir kam ♦ visa tai buvo, kuriam tikslui tai

* buvo? Ar tam, kad pagaliau mirčiau
baisia mirtimi, kokia miršta paskutiny
sis mūsų karalystės elgeta? Dar maža 

,.to, kad pasmerkta aš tokiam baisiam li
kimui; maža to, kad prieš savo mirtį 
aš turiu matyti, kaip mirs nepakeliamo
se kančiose tėvas ir motina, kuriems iš-

* gelbėti aš dvidešimt kartų būčiau pasi- 
,/ ryžusi atiduoti savo gyvybę; maža viso

Į to: reikia, kad prieš mirtį man tektų pa- 
| matyti ir išgirsti žodžius ir meilę, ko- 
- kios dar nesu mačiusi. Reikia, kad jis 

savo kalba sudraskytų dalimis mano šir
dį, kad žiaurus mano likimas būtų dar 
žiauresnis, kad dar daugiau būtų man 
gaila mano jaunos gyvybės, kad dar bai
siau atrodytų man mano mirtis ir kad

* dar daugiau, mirdama, priekaištaučiau
tau, mano žiaurusis likime ir tau — at
leisk mano nuodėmę — šventoji dievo 

ina. ■
r kai ji nutilo', stiprų beviltį jausmą 

reiškė jos veidas; geliančiu liūdesiu pra
bilo kiekvienas jo bruožas, ir viskas, nuo 
sielvartingai nulinkusios kaktos ir nu
leistų akių ligi ašarų, atšalusių* ir ap
džiūvusių ant tyliai liepsnojančių skruo-

sakė: “Nėra

at-

MONTREAL, CANADA

sezoną, 
spėja, 

įvairių

McGill tikisi 5,000 
vakariniuose kursuose
Pradedant šį 'mokslo 

McGill universitetas 
kad stos į reguliarius
fakultetų kursus apie 6,500 
studentų/Tuo pačiu sykiu uni
versiteto pareigūnai paruošė 
įrengimus dėl 5,000 studentų 
vakarais studijavimui.

, Universiteto praplėtimo ko
mitetas užgyrė 150 vakarinių 
kursų, pradedant spalių mė
nesyj, ir dar daugiau kursų 
bus pridėta, pradedant antrą 
terminą, sausio mėnesyj. Tai 
didžiausios progos suteikimas 
jaunimui ir suaugusiems mo
kintis universiteto istorijoje. 
Suaugusiems vakariniams kur
sams rėgistravimąsis prasidės 
rugsėjo 8 d. Vakariniai kur
sai apima visas mokslo šakas, 
nuo A iki Z.

gistravimą naujo .verslo.
Iš visų verslų už leidimus 

miestas surenka į metus daug
maž $2,042,646. O šiais me
tais miesto biudžetas numaty
ta $95 milijonai. Vadinasi, ki
tas visas miesto pajamas turi 
sumokėti visi gyventojai, dau
giausiai, ^žinoma, darbininkai 
ir mažieji 
vininkai.

kokio nors turto sa-

—o—

Waterbury, Conn.
Paskutinis paraginimas s

Dienos .greitai bėga. LDS 
Trečiosios Apskrities banketas 
įvyks šį sekmadienį, rug. 7 d.

Pietai bus geri. Programa 
bus įdomi. Prašome narius ir 
visus lietuvius pribūti ir pa
remti savo pašalpinę draugiją,

Ir su pažįstamais pasimatyti.
Btis svėčių arti , ii* JŠ 
Pasilinksminsime ir gal ką 
naujo išgirsime., > t

Neužmirškife visi ir visps bū
ti Ibgsėjo 7 d. Lietuvių Parke'. . 
ant Chestnut Hill Įtoąd.

Na, ligi pasimatymo,.
K. Stanislovaitienč

Anglija — krautuvininkų
tauta. Samuel Adams

stų, viskas, rodėsi, sakyte 
laimės šitame veide!” .

— Negirdėta pasaulyje, negalima, ne
bus taip, — kalbėjo ' Andrius, — kad 
gražiausią ir geriausią moterį ištiktų 
toks žiaurus ’ likimas, jeigu ji gimusi 
tam, kad prieš ją, kaip prieš šventeny
bę, nusilenktų visa, kas yra geriausio 
pasaulyje. Ne., tu nemirsi! Ne tad 
skirta mirtis; prisiekiu .savo gimimu ir 
viskuo, kas man miela pasaulyje, — tu 
nemirsi! Jeigu jau taip išeis, ir nie
kuo — nei jėgą, nei malda, nei drąsa ne
galima bus palenkti žiauraus likimo, tai 
mes drauge mirsime, ir pirmas aš mir
siu, mirsiu tavo akivaizdoje, prie tavo 
gražių kelių, ir nebent jau mirusį 
skirs mane nuo tavęs. t

— Neapgaudinėk, riteri, nei savęs, 
nei manęs, — kalbėjo ji, tyliai linguoda
ma savo gražią galvą, — žinau aš, dide
lei mano nelaimei, perdaug gerai žinau, 
kad tau negalima mane mylėti; ir žinau 
aš, kokios tavo pareigos ir tavo įžadai: 
tave šaukia tėvas, draugai, tėvynė, o 
mes — tavo priešai.

— O kas man tėvas, draugai ir tėvy
nė? -— tarė Andrius, greitai pakratęs 
galvą ir ištiesęs savo tiesų, kaip paupio 
topolis, liemenį. — Jeigu jau taip, tai 
štai kas: nėra man nieko! Nieko, nieko! 
—pakartojo jis tuo pačiu balsu i’’ paly
dėjęs jį tokiu rankos judesiu, kuriuo 

- stingrus, atsparus kazokas reiškia pasi
ryžimą, dalykui, negirdėtam ir kam ki
tam negalimam.—Kas sakė, kad mano 
tėvynė—Ukraina? Kas man ją skyrė tė
vyne? Tėvynė yra tai, ko ieško mūsų sie
la, kas jai už viską meiliau. Mano tė
vynė — tu! Štai kur mano tėvynė! Aš 
nešiosiu šitą tėvynę savo širdyje, nešio
siu ją, kol man užteks gyvybės, ir pažiū
rėsiu: tegu kas nors iš kazokų tarpo iš
raus ją iš ten! Ir viską, kas yra, par
duosiu, atiduosiu, pražudysiu už tokią 
tėvynę!

Akimirką apstulbusi, kaip graži sta
tula, žiūrėjo ji jam į akis ir staiga ėmė 
raudoti, ir žaviu moterišku staigumu, 
kuriam pajėgi tik kilniaširdė didžiadva
sė moteris, sutverta gražiam širdies jau
smui, puolė jam ant kaklo, apkabino jį 
nuostabiomis, sniego baltumo rankomis, 

’ ir ėmė raudoti. Tuo metu pasigirdo 
gatvėje neaiškus riksmas, lydimas^ tri
mito ir būgno garsų; bet jis negirdėjo 

• jų: jis tik girdėjo, kaip nuostabios lūpos 
apipylė jį kvapnia alsavimo šilima, kaip 
jos ašaros srovėmis tekėjo ant jo ' 
ir visi nuo jos galvos nukarę kvapnūs 
plaukai apipynė jį visą tamsiu žvilgan
čiu šilku.

Tuo metu įbėgo pas juos, džiaugsmin- prieš juos jokios diskriminaci- 
i šaukdama, totore, “Išgelbėti, išgel- J°s nepasireiškia. Montrcale 

šaukė ji,- nebesi tverdama iš džiau-l-įie 5ali eiti: kur tik nori b_e 
“Mūsiškiai iėjo i miestą, atvežė i i0M°/suraržymo krautuvė- 

--- - . ... ! se, restaurantuose, kino teat
ruose ir'kitose pasilinksmini-' 

L“ilv‘mq vietose. Montrcale jie vi- mūsiškiai įėjo į miestą, ką jie atsive- c„i

-----O-----
Viskam trūkumas butų

Montreale dar h* dabar iš
girsi dažnai skundų, kad 
butų trūksta miesto gyvento
jams. Ir tai tikra tiesa. Tačiau 
su butų trūkumu beda ne 
vien laisviems ir sveikiems pi
liečiams.

čia su tokia problema susi
dūrė teisėjas C. E. Guerin. Jis 
teisė moterį už pasikėsinimą 
nužudyti kaiminką. Pasirodė, 
kad kaltinamoji silpnaprotė ir 
ant vietos gydytojas pasiūlė, 
kad jai reikia padaryti proti
nį tyrimą. Kol ta valanda a- 
teis, teisėjas nusprendė padė
ti ją į kamerą. Miesto polici
ja atsakė, kad jie neturi jai 
vietos. Tą patį pasakė ir pro
vinciale policija. Fullum mo
terų kalęjimas irgi atsakė, 
kad visas užkimštas, nėra vie
tos.

Moteris tuo laiku teisme 
draskėsi ir rėkė, kol pagaliau 
po ilgų valandų atidėjimo 
provinciale policija “prigl; 
d ė” savo stoties kambaryj.

—o—
Daug negrų turistų

čia vasarą labai daug gali 
pastebėti negrų turistų iš kitų 
miestų, juo labiau iš Jungti
nių Amerikos Valstijų. Reikia 
pasakyti, Montrealo miesto 
garbei, ir tą yra pastebėję ir 

veido I viešM pareiškę patys negrai 
'turistai, kad Montrealas yra 
populiariškiausias jiems lan
kytis visam šiaurinės Ameri
kos kontinente todėl, kad čia

gai šaukdama, totorė, 
būti!” < ' " 
gsmo. “ 
duonos, soros, miltų ir surištus Zaporo
žiečius!” Bet nė vienas negirdėjo, kurie j 
“i
žė ir kokius Zaporožiečius surišo. Kupi
nas žemėje nepatirtų jausmų, Andrius 
pabučiavo kvapnias lūpas, prisiglaudu
sias prie jo žando, ir kvapnios lūpos jam 
tuo pačiu atsake. Ji atsiliepė tuo pačiu,

sui; sutinka draugiškumą.

au-

Kiek kokiam verslui 
leidimas kainuoja

Bet kokį verslą (business) 
ar užsiėmimą Montrcale lai• v*. J • • 1 v • • CvJL U ZJ01U1111 IH<V ITLVllllvaiV 1C41

šitame sutapusiame pasibučiavime ga- kyti prisieina metiniai mokes.
hma buvo pajusti tai, kas tik vieną kar- čiai už ]cidimil miestui mokė-
tą gyvenime leista pajusti žmogui.

Ir žuvo kazokas! Žuvo visai zaporo
žiečiu riterių kariaunai! Nematys jis 
daugiau nei Zaporožės, nei savo tėvo 

z sodybų, nei šventosios cerkvės. Ukrai
na taip pat nebematys narsiausio savo 
sūnaus, pasiryžusio ją ginti. Išraus se
nasis Bulba žilą plaukų pluokštą iš savo 
galvos ir prakėiks ir dieną ir valandą, 
kurią pagimdė savo negarbei tokį sūnų.

| VII
Triukšmas ir sąjūdis kilo zaporožie

čiu stovykloje. : Iš pradžių niekas nega
lėjo gerai suprastų kaip atsitiko, kad 
kariuomenė .įėjo į miestą. Vėliau tik pa 
aiškėjo, kad visas Perejaslavlio kurenis, 
stovėjęs priešais šoninius miesto var
tus, buvo'mirtinai- nusigėręs; todėl nėra 
ko stebėtis, kad pusė būva išžudyta, o 
kita surišta dalr prieš tai, kai visi galė
jo sužinoti, kas čia atsitiko. Kol arti
mesni kureniaiį pažadinti,triukšmo, spė
jo nusitverti ginklų,* kariūomęnė jau 
traukė pro vartus, ir paskutinės eilės 
apšaudė, netvarkingai puolusius jas 
mieguistus ir pusgirčius Zaporožiečius.

Stovyklos atamahas' įsakė visiems susi
rinkti, ir kai visi sustojo ratu ir, nusiė
mę kepures, nutilo, jis pasakė:

(Bus daugiau) }

Svečiavosi
Charles

vo atostogas praleisti buvo iš
važiavę į Ontario provinciją, 
aplankė ten savo pažįstamus 
biznierius, grįždami sustojo 
Toronte pasiviešėti, ir po sa
vaitės grįžo namon.

Iš Chicago, 111., buvo atva
žiavę Mr. ir Mrs. Kanapai 
pas vilasaliečius Baltakius, 
taipgi aplankė Vilkelius ir 
kitus pažįstamus. Paviešėję iš
važiavę namon.

—o—

ir Alice Juškai sa-

Korespondentui tik dabar 
teko sužinoti, kad virš mėne
sio laikįo atgal apsivedė Mary 
TereseVičiūtė su kitataučiu 
jaunikaičiu. J.—

Korespondentam ir 
Redakcijai

Montello, 
vos tik 
draugas 
skųstis, 

vargo ir

Paterson, N. J,, ir dnyllhke 
SMAGUS PIKNIKAS

Rengia LLD 84 kuopa bendrai su rusais. Įvyks rugsėjo-Seį)- 
tember 7 d. Rusų Parke, West Paterson, N. J. Pradžia 12 vai.. 
dieną. » . . •

• ■ ■,4

Gerbiami Patersoniečiai ir apylinkė: — • ' J
Malonėkite skaitlingai atsilankyti į šį vasaros sezono pašlpi- . 

tinį pikniką ir gražiai laiką praleisti tyrame ore prie Įvairią 
užkandžių ir išgėrimų. . , . , • .

KELRODIS: atvažiavę į Patersoną, klauskite McBride Avė.', ’ 
West Paterson. Pasiekę McBride Ave., sukite po kairei ir.V4* 
žinokite McBride Ave. apie 2 mylias, iki privažiuosite 
BLAKELY’S TAVERN, Neesers Lane St. ir sukite po kąirei .1 J. 
kalną, ir, pavažiavę vieną bloką, sukite po dešinei, pavažiavę ; 
du bloku, sukite vėl po kairei ir ten už vieno bloko bus pikni- 
kas. - f " $ % > f /• .' »rr * ’ *A

Kviečia, RENGIMO KOMISIJA. '; ?
" ■ - ’ <••••*•• * t « <•»«. w m• w ' 4 >

.... ....... į iii ..........................................................................................——Sė /*»
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Visi į Worcester; MaššJ
i r ■ * • į ‘ 1 » i ' • V! 1

Visi rengiatės.ir traukite į antrąjį spaudos paramai

Tai bus plačios apylinkės sąskridis pasilinksminti ii* 
kartu finansiniai paremti pažangiąją spaudą. * ?

ti sekančiai:
Jei nori užvesti kepyklą, 

tau kainuos leidimas $25 į 
įmetus, ir $5 už kiekvieną ve
žimą. Tiek pat kainuoja leidi
mas ir pienininkui." Tuo tarpu 
gali atidaryti restaurantą, 
maisto ar tabako parduotuvę 
tik už $10 į metus.

Jei nori užsiimti pardavinė
jimu šunų, arklių ar kačių, 
leięįimaą kainuos $25, Tas pats 
kainuos, ir jei ųžsiimsi ledų 
kapojimu. Tačiau jei nori pa
tapti kaminkrėčiu, tai leidi
mas kainuoja $200! Veikiau
siai dėl- to ir nesusidaro tarp 
jų didelė kompeticija, kadan
gi visam. Montreal e tėra tik 8 

, kąhiinkrečiai. O jai kas turi 
talento hipnotizuoti ar burti
ninku būti, miestas išduoda 
leidimą ųž $100, bet jei tapsi 
kirpėju; tai mokėsi tik $5 už 
kiekvieną kėdę. Taxiko opera- 
vimas kainuoja $150 į metus, 
bet jei norėtum važinėti veži
mu, vežamu daugiau negu 
dviejų arklių, tai tau kainuo
tų, leidimas $30. Jei kas va
žiuoja vienu arkliu; ar šuniu, 
tai tekainuoja tik $5. Nieko, 
tačiau, he’kaihuoja čia ū.ž' įre-

Bandykime vengti tokių 
nesusipratimų, čia aš-kal
bėsiu apie rugpiūčio 24 die
ną, kuomet atsibuvo “Gin
taro” piknikas 
Mass. Ta diena 
įžengiau į parką, 
J. Šukys pradėjo 
kad turėjo daug
vis viena negalėjo So. Bos
tone pripildyti busą — dar 
trūko \ septyniolikos žmo
nių! Girdi, didžiausias ap
sileidimas komisijos, kad 
nepagarsino per Laisvę. 
Toliau susitikau draugą 
Kukaitį, ir šis pradėjo ma
ne barti, kad nieko nepara
šiau į Laisvę apie pikniką. 
Bet jau čia galėjau atsispir
ti, nes - girdėjau, kad ma
no korespondencija tilpo 
penktadienį. Kukaičio at
sakymas buvo trumpas, kad 
jis penktadienio Laisves 
nėra gavęs.

Pirmadienį, rugpiūčio 25 
d., aš gavau 22-23 dienos 
laidas, ir pasirodė, kad ma
no korespondencija tilpo 
penktadienį, o bostoniečių 
skelbimas tilpo šeštadienį. 
Pasirodo, kad penktadienio 
laida kai kuriuos skaityto
jus pasiekia, bet šeštadie
nio, galima sakyti, jei ir 
pasiekia, tai labai, labai 
mažas nuošimtis. Nežinau, 
kada bostoniečiai pasiuntė 
savo skelbimą. Aš pasiun
čiau pirmadienį, rugpiūčio 
18, tai, rodosi, galėjo tilpti 
ketvirtadienį.- Kaip ten ne
būtų, korespondentai ir 
pramogų rengėjai turi 
ąnksčiau prisiųsti, o redak
toriai turi daugiau atydos 
kreipti į pavėluotus raštus 
bei pramogų skelbimus.

Keli žodžiai apie “Ginta
ro” pikniką. Kaip tarėme, 
taip ir padarėme, piknikas 
pavyko kuo puikiausia. 
Žmonių buvo gražus būre
lis, ir visi linksmai laiką 
leido. Niekad taip links
mos nemačiau Marijos Za- 
vis, kaip tą dieną. Ji man 
sakė: .

—Maniau, kad neteksiu 
, $io “pelningo” . džiabo, bet 
klydau, 'taip manydama. 
Niekad nesu buvus taip 
turtinga, kaip šiandien.

Smagiai publiką palinks
mino Mon'tolios . trio arba 
grupė, Jonas Sabaliauskas 
ir Ignąs Kubiliūnas. Dide
lis kreditas 'priklauso1 ren
gėjams,, darbuotojams, me
nininkams ir publikai.

• ' < Jaunutis

Piknikas įvyks SEKMADIENĮ, < . .
i • 4 ■ ..į/

Rugsėjo 7 SėpteDlbėr
OLYMPIA PARK, ■ 
Shrewsbury, Mašs.

Rengėjai . pasiruošę vaišingai priimti publiką. . Tad 
skaitlingai susirinkime pasimatymui su daugeliu drau
gų ir pažįstamų ir prie tos pačios progos pasilinksminti 
ir pasivaišinti.

RENGĖJAI
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Knyga, kurioje telpa . 
arti 150 Jono Kaškaičio

' v."’ ’• 44 2 VvV*gražiausių eilerascių

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

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

1. »'> I, l į|iii|i»|M

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

I A I 017 F * 116-12 ATLANTIC AVENUt, L A1 J V E RICHMOND HILL 19, N. t.

Įsigykite * ' „
JONO KAŠKAIČIO 
i eilių rinkinį

PROŠVAISTES

5 pus!.—Laisve (Liberty)--Penktftdien., Rugsėjo-Sopi. 5, 1&52

CHARLES J; ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIRfefcTOiht&

Liūdesio valandoj kreipkitės' ptiė tnąb'ęs. dię^.ą 
ar naktį, greit suteiksitae ihodethišidį .patąVh’a- 
vimą. Patogiai ir gražiai, IboderniŠk^iI ii’ti°štš 
mūsų šermeninė. Mūšų paUrhaVImu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Verhbn ŠI., Phila., iėa.
f Telefonas Poplar 4110



Port Jefferson; L1.
Rug'piūčio 31-mą dieną 

Port Jefferson, L. L, N.- Y., L 
vyko gražus piknikas. Jį re’ 
gė* Vietinis Lithuanian Citi
zens Klubas savo svetainiukė- 
je. Žmonių, vietinių ir iš apy
linkės, susirinko gana skait
lingas būrelis. Už geriausiai 
valco šokimą buvo rengėjų 
skirtos dvi dovanos: Pirma— 
saldainių dėžutė, antra— bu
kietas gėlių. Pirmą dovaną 
laimėjo Jonas Juška iš Rich
mond Hill’io, šokdamas su 
Julija Stankaitiene Iš Ronkon- 

. ' komo, L. I. Antrą dovaną lai 
> mėjo Joseph And rūšis iŠ 

Brooklyno, šokdamas su Ma- 
‘ fion-Joan Pi 1 Jus iš Port J c fe 
’ ferSon, L.' I. Ir taipgi buvo 

leidžiami priegalvio užvalka
lai ir bonka vyno. Užvalkalus 
laimėjo (kaipo pirmą dovaną) 
Magdalena Juškienė iš Rich
mond HilFio, o bonką vyno 
kitas dalyvis, bet neteko suži
noti jo vardas.

. Aukščiau minėtas Lithua
nian Citizens Club, kuris gy
vuoja jau senokai Port Jef- 
fersone, *turi nuosavą svetai- 
niukę ir dideli plotą žemės. 
Toje svetainiukėje jie rengia 
visokius piknikus, balius ir 
jau kartais vaidina teatrėlius. 
Minėto Klubo pirmininke yra 
mums visiems gerai žinoma 

■ aktorka-mėgėja Julija Stan
kaitiene, kuri per ilgus metus 
Vaidindavo visokiuose veika
luose BYooklyne. Dabargi ji 

x vadovauja tenai.
Bet gana keista, kad jie, 

rengdami ten pramogas, nesi- 
garsina laikraščiuose. štai, 
kad ir šitą sykį, Julija prisiun
tė mums plakatą ir, žinoma, 
mes, susitarę, nuvažiavom pa
žiūrėti. 

- Į 4
Beje, važiavom šie draugai: 

Jurgis Klimas, kuris mus vežė 
savo forduku, Jonas ir Magda
lena Juškai, Petras Grabaus
kas ir Julija Šimkienė. Nuva
žiuodami dar užsukom į Bell
more, L. L, pas gimines J. 
Semėhus ir paskui pas drau
gus Andrių ir Ameliją Raiihi- 
šaįčius. Draugai Raulušaičiai 
skaniais sūriais, grybais ir ki
tokiais valgiais ir gėrimais 
ftius pavaišino.
* Taigi, linkėtina Lithuanian 
Citizens Klubui ir jo veikė
jams gerai gyvuoti ir veikti.

i , . t. 'Dalyvis

Prankaitis-Virbal
Šį šeštadienį, rugsėjo 6-tą, 

susiveda John Prankaitis, sū
nus Annos Prankaitienės, su 
Ruth, Mr. ir Mrs. Virbalų 
dukra iš St. Albans, L. L San
tuoka įvyks Apreiškimo baž
nyčioje prie North 5-tos, 3 
valandą. Pokilis prasidės jau
niesiems sugrįžus po apeigų. 
|vyks Alliance Hall, 195 
Grand St. .

Jaunasis yra praėjusiojo 
karo veteranas ir paskiau, po 
karo, kaipo rezervistas, vėl 
buvo.atšauktas tarnauti mari
nuose, iš kur sugrįžo tiktai 
praėjusią žiemą. Mokyklos 
metais ir militarinės tarnybos 
protarpiais yra dalyvavęs lie- 

* tuvių jaunime.
ginkime jauniesiems laimės 

poroje, Rep.

Bacus-Shubert
Peter Bacus apsiveda su 

Ruth Shubert. Santuoka 'įvyks 
šį Šeštadienį, rugsėjo 6-tą, 5 
valandą,. Lutheronų bažnyčio
je prie Catalpa Avė. ir 60th 
Lane, Ridgewoode.

Vakare, 8 valandą, įvyks 
tėvų Mr. ir Mrs. George Shu
bert ir Vera Bacus rengiamas 
pokilis Ridgewoodo Masonic 
Temple, Bushwick ir Gates 
AVes. Vedybines atostogas’ 
jaunieji praleis Kanadoje.
J* Jaunojo tėvas Frank Bush, 
linki stonui ir būsimai martelei 
būti laimingais. Taip pat su 
geriausiais linkėjimais sveiki-- 
na ir šeimos artimi draugai 
Frank ir Olga 'Reinhardt’ai, 
kurie jaunuolį Petrą nuo kū
dikystės pažįsta ir meiliai

■ 1 ----- -- —... ,,,

Now Yt>rk>^/6!^2inloi Mirė senatorius Quinn

Iš teismo riimy Unija pašildė gerą 
atpildą už narį

Pagrąsino grieštai 
bausti nepaisėlius

Aido Choras

John

dėl 
pa-

te i-

duris 
viską, 

pie
no rs

visa

Foley Square, New York.— 
Vykdomame 15-kos darbinin
kų vadų teisme praėjusį ant
radienį teisėjas Dimock patsai 
savo pirmesnį sprendimą 
įvertinimo šnipų liudytojų 
sakojimų atkeitė.

Kokia ta pakaita?
Gale praėjusios savaitės

sėjas buvo atmetęs, atsisakęs 
leisti paskaityti su šia byla tu
rintį ryšio liūdymą apie tūlą 
Missouri komunistą, apie kurį 
samdytas šnipas Thomas 
Younglove pasakojo. Teisėjas 
buvo patvarkęs, jog tas, kas 
buvo to Missouri komunisto 
Ralph Shaw kalbėta, nei kas 
1945 metais Missouri komu
nistų savo konvencijoje buvo 
veikta, neturi ryšio su šia by
la nei su šiais teisiamaisiais.

Juo labiau, buvo sakoma, 
tas viskas negali turėti ryšio 
sui dabartine byla nei jos da
lyviais dėl to, kad ten įvyko 
Komunistų Politinės Associa- 
cijos konvencija. Shaw tenai 
kalbėjo kaipo tos associącijos 
narys. O šiame teisme yra 
teisiami komunistų partijos 
nariai.

Praėjusį antradienį teisėjas 
Dimock leido prokurorui tą 
šnipo Younglove liūdymą pa
skaityti turinčiu ryšio su šia 
byla, tuomi atidarant 
priskaityti šiai bylai
kas tiktai kur būtų buvę 
pėta ar daryta bile keno 
pasivadinusio komunistu.

Dėl tos pakaitos veik
diena antradienį pravesta ar
gumentams.

Teisėjas sakė pamatuojąs 
savo paties tarimo atkeitimą [ 
tuo, kad teisėjas LearYied 
Hand laike pirmųjų U-kos 
darbininkų vadų komunistų 
apeliacinio teismo sakė; jog 
jis skaito viršininkus atsakin
gais už visų komunistų parti
jos narių kalbas ir darbus.

Teisėjas taipgi savo šį 
sprendimą rėmė 1920 metais 
įvykusia Hitch man Coal Co. 
prieš United Mine Workers 
byla. Toje byloje streiką lau
žančioji kompanija kaltino li
niją ir jos vaidus suokalbyje. 
Unijos vadąį^tų.QĮpet buvo nu
teisti kaipo suokalbininkai, 
prasižengę anti-trust įstaty
mams, dėl to, kad vienas de
rybas su kompanija vedęs li
nijos agentas buvo pagrasinęs 
streiku- sustabdyti darbą, jei
gu kompanija nesitars.

Pastarasis teisėjo Dimock 
sprendimas yra pavojingas ne 
tiktai šiai bylai, ne tiktai šios 
bylos teisiamiesiems, bet civi
linėms teisėms abelnai. Juk 
bile kurion organizacijon įsi- 
briovęs šnipas gali išdrožti 
kvailiausią kalbą ar papildy
ti kriminalybę kuo vadovau
jantis galėtų reakcininkai nu
teisti organizacijos vadus ir 
organizaciją.

Kita blogybe šio sprendimo 
dar yra ir ta, kad visus tuos 
šnipų plepėjimus leidžiant 
priskaityti liūdymais susidarys 
tomų tqjnai supainiotų melų. 
Jais apraizgyta, džiūrė nega
lės aiškiai permatyti padėties. 
Ir ‘padaro veik neįmanoma 
apeliaciją, jeigu darbininkų
vadai šiame teisme būtų nu
teisti. Mat, norint paduoti a- 
•peliaciją visi pirmesniojo teis
mo eigoje veiksmai turi būti 
surašyti ir atspausdinti. Taigi, 
tie kalnai prasimanytų plepa
lų atspausdinti reikalautų or
ganizacijai nepakeliamų 
laidų, tuomi neoficialiai ati
mant nuteistiesiems teisę a- 
■peliuoti. Rep.

Petruku tebevadina. Linkime 
laimės ir mes, kuriems jaunie
ji gal mažiau pažįstami, bet 
žinomi jų tėvai, ypačiai Frank 
Biush, kaipo rūpestingas laik
raščio prietelis. Bush gyvena 
310 So. 3rd St.:, Brooklyrie.

Nužudytojo unijistp 
Acropolis unija paskelbė, jog 
teiks. $25,000 atpildo už in
formaciją, kuria einant būtų 
suimtas ir nuteistas Acropolio 
užmušėjas.

Acropolis tapo nušautas 
rugpjūčio 26-tą Yonkerse. Lig 
šiol yra dapg prikalbėta apie | 
tai, kas, kur galįs būti tas 
žmogžudys, bet jis dar nesu
imtas.

Paskelbdami atpildą, unijos 
— International Brotherhood 
of Teamsters Lokalo 456, 
AFL — viršininkai sako, kad 
kol žmogžudys nesuimtas, nei 
vienas žmogus Westchester 
apskrityje nėra saugus. Jie sa
ko, kad Acropolis kovojo už 
teisingą, švarų, tikrą unijiz- 
mą ir kad dėl to tarp 
nališkų elementų jis 
priešų.

Fish nori sugrįžti 
į Kongresą

kr i mi
tu re j o

Vyriausias miestinis magist- 
ratas-teisėjas Murtagh pagrą- 
sino pavartoti grieštas pabau
das tiems, kurie norės perilgai 
vilkinti atsiteisimą už prasi
žengimus trafiko taisyklėms, 
Skaudžiausia žada kirsti tiem, 
kuriuos į trafiko teismą tega- 

’ pilna atprašyti tiktai su versti
nuoju pašaukimu (teismo iš
duotu v summons). t

Tiesa, esama nesiskaitančių 
su trafiko policijos išduotais 
eiliniais pašaukimais-summon- 
sais. Tą pat (^iėnąf kuomet 
jis grasino visiepis 
nųteis’ė nowjersietį studentą 
Richard Sawickj, 25 
dienų kalėti ir pasimokėti 
$634 pabaudos. Sawicki bu
vęs susirankiojęs 33 policijos 
summonsus ir, atrodo, būtų 
juos krovęs be galo, be kraš
to, jeigu ne teisminis įsakas 
ateiti pas teisėją.

Aršaus darbininkų ir 
resyvių ėdiko buvusiojo 
resįnano Hamilton Fish 
jai renka parašus uždėti jį 
kaiįdidatu į J. V. Senatą-.

Kadangi oficialieji republi- 
konai savo kandidatu stato 
įves, tai Fish kandidatuosiąs 
nepriklausomai. Įdomu,' kokiu 
vardui jis dangstysis? Stato
mas kaipo “progresyvis kon-> 
seryatas.” Nieko sau progresy
vis ’

prog- 
kong- 
rėmė-

Pasirodo, rinkėjams neuž
tenka atsidėti ant pasivadirii- 
mo! “progresyviu” ar “darbi
ninku,” reikia dar žinoti, 
koks “progresyvis” ar progre- 
syvįs.

Kaipo nepriklausomas, jis 
taipgi turės1 gauti 12,000 pi 
liečiu parašų.

Reardon tapo nuteistas 
kalėjiman

Buvęs slaptosios policijos 
agentas James E. Reardon- ta
po nuteistas dvejus ir pusę ilti 
penkerių metų Sing Sing ka
lėjiman. Jį nuteisė Kings 
County teismas. Bausmę skyrė 
teisėjas Leibowitz.

Reardon buvo kaltinamas, 
kad jis teikė gemblerių tūzui 
Harry Gross apsaugą už Šerą 
iš gembjerystės pajamų —ky
šius. Jis užsigynė kaltės. Tapo 
ir nuteistas ne tiek už patį 
pamatinį prasikaltimą, bet už 
kreivą priesaiką. Rėardon sa
vo liūdyme sakė, kad tiktai 
jis vienas skridęs Chicagon ir 
ten baliavojęs kaipo Grosso 
svečias. Teisme - liūdymuose 
buvo parodyta, kad jis mela
vo. Atsirado grupė poličijos 
štabo narių sykiu’ su Reardo- 
nu skridusių ir baliavojusių.

Nuteisdamas Reardoną tei
sėjas Leibowitz sakė, jog vis
kas rodo, kad Reardon nebu
vo pats aukščiausias. Kad jis 
melavo apsaugodamas už sa
ve dar aukštesnius. Teisėjas 
sakė: “Jisai yra didelė žuvis, 
bet ten buvo dar didesnių. 
Viena didelė - žuvis ištrūko. 
Dėl ko ištrūko, mes šiuo tar
pu nediskusuosime.’r Jis atsi
sakę įvardyti tą didžiąją žuvį.

Nusinešė $100,000

teisėjas

metų, 15

Talka darbininkų 
kandidatui

Nuostabiai širdingą atsilie
pimą parodė pažangiečiai ir 
visi'demokratijos prieteliai į 
newyorkieciu II-jo asemblio 
distrikto piliečių pasimojimą 
uždėti ant baloto kandidatu į 
Valstijos Seimelį buvusį mies
to kaunsilmaną Benjamin J. 
Davis.

Nežiūrint blogo oro praėju
sių švenčių dienomis, arti 600 
asmenų iš viso miesto suvyko 
į distrikto centrelį. Jie suvyko 
klausti, kuo galėtų padėti, kad 
žymusis darbininkų vadas ga
lėtų būti kandidatu ir išrink* 
tų, fta.d jis vėl .galėtų tarnauti 
žmonėms, jų .reikalus ginti i- 
statymdavystėj e. Suvykusiej i 
pasiskleidė pp ąpylinkę —-vie
ni su iitęrat.ūrą, kiti, žodžiu 
aiškinti Daviso. .kandidatūros 
svarbą darbininkams ir demo
kratijai. Kiti rinko“ parašus ji 
irt dėti ant baloto.

Davis, buvęs du sykius iš
rinktas kaunsilmanu, gavęs 
daugiau1 balsų už bile kurios 
kitos partijos kandidatą tame 
distrikte, dabar yrą įkalintas 
kaipo darbininkų vadas-komu- 
nistas. Jis yra žymus kovoto
jas už darbininkų reikalus ir 
taiką. Parašai už jo pastaty
mą ant baloto ir balsai‘už jį, 
bus balsais U'ž taiką ir už at- 
steigimą laisvių, sako darbuo
tojai.

Būriai kitų žmonių darba
vosi už brooklynietį Gersoną, 
neįkalintą, bet dabar teisiamą. 

, Pataisa: Davis statomas 
kaipo Freedom Party' kandi
datas. (Vakar buvo klaidingai 
paduota, kad Liberty Party).

Bušų darbininkai 
pertraukė streiką

Aido Choro pirmoji pamo
ka šį sezoną Įvyks šio penkta
dienio vakaro 8 va!., rugsėjo 
(Sept.) 5 d., Liberty Audito
rijos Music Room. Visi nariai 
prašomi dalyyvauti, kad galė
tume pilnu mastu pradėti 
veiksmus savuosius ir patar
nauti dainomis mūsų dainų 
prašančioms organizacijoms.

Prašome visus seniau buvu
sius dainininkus ateiti Į chorą. 
Mums jūsų reikia. Visuomenė 
jūsų laukia. Ir kviečiame vi
sus dar nedainavusius, bet tu
rinčius polinkio dainuoti. Da
bar laikas .pradėti visiems kar
tu. Lauksime jūsų.

Choro prezid.
(173-174)

Felix Barboza atskridęs iš 
Norwoodo i Long Island, pa
klydo, tačiau laimingai nusi
leido i pastaruoju laiku ne
vartojamą Roosevelt Field. 
Bet jam nuėjus į viešbutį pa
siklausti kelio į Amityville, 
viesulas pagavo jo lėktuvą, 
tvojo į užtvarą ir gerokai pa
lam d ė.

New Yorke areštuotas it 
bus tardomas Pittsburgh ietis 
John Upshur, 23 motų. Du po- 
licistai sako, kad jisai- juos 
pašaukęs j subway, ten esan
čias rnuštynės. Muštynių jie 
neradę, bet, sugrįžę iš subway, 
“svečią” radę triūsiantis prie 
j.ų auto.

Išstreikavę keturias , dienas, 
aptamaujančioš Queens' ir 
Nassau apskričių dalis Bee 
autobusų kompanijos darbi
ninkai sugrįžo į darbą. Sugrį
žo dar negavę sutarties, tik
rai unijos raginami grįžti dėl 
to, kad kompanija pažadėjo 
su unija derėtis. Pirm streiko 
apie derybas nenorėjo nei kai 
bėti. '•

Tardys tarnautojus
/

Nassau apskrities prokura
tūra tardys visus Min'eolos 
banko tarnautojus, dirbančius 
ar neseniai dirbusius tame 
banke, kur atrasta išeikvota 
$475,000 prasimanytomis pa
skolomis.'Tokių paskolų buvę 
išduota net 1,500. Įtaria, kad

Paul Plato, auksinių daly
kų pardavinėtojas, susikolek- 
tavęs iš auksinių dalykų dy- 
lerių virš $100,000 vertės, 
dingo kaip vandenyje.

Dabar jaw patirta, Jkas jis
per paukštukas. 1943 metais daugelis tarnautojų bus buvę 
jis už suktybes sėdėjo 1Q mė- įkišę pirštus į dolerinį pa
nešiu Šing Sing kalŽjime.

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE'

Reikalinga pora prie namo 
žiūrėjimo (Superintendent 
Pageidaujama, 
taisymo 
rius ir 
4-2948. 
kai: 310

darbų.
alga.
Arba
South

New Yorke mirė valstijos 
senatorius Elmer -F. Quinn, 
demokratų lyderis Valstijos 
Senate, sulaukęs 57 metų. Li
goninėje buvo tiktai nuo pra
ėjusio ketvirtadienio'.

Quinn atstovavo New Yor- 
ko 18-j į distriktą. Senatorių-I 
mi buvo nuo 1926 metų, o de
mokratų ‘lyderiu Senate tapo 
1945 metais. Jo vietoje lyde
riu tikimasi, būsią paskirti 
Mahoney ar Greenberg, .broo- 
klyniečiai.

Policijos ekspertai buvo iš
šaukti Į gyvenamus namus 
Bronxe, kuomet porteris at
matose atrado 18 colių ekšplo- 
duojamą kulką, vartojamą 
bazooka šautuvams. Ištyrus, 
kulka pasirodė neužtaisyta, 
nepavojinga.

Philadelphia Pa. 
j HELP WANTED—MALE

EXCELLENT OPPORTUNITY
For an Experienced Marker-Cut

ter on Coat Fronts. Good Salary. 
Steady Pay All Year. Apply:

Atlas Coat. Front Como. Inc 
12G W 22nd SI.. New York Cily.

(171-177)

FORMANAS
Reikalingas formanas. patyręs, 

mot tilo tirpinimo fibrikui. pakeiti
mui vakariniu šiftu. Nuolatinis dar-

I has su gera alga.
Franklin Smelting. & Refining Co

C’aslor Ave.. E. of Richmond.
Phila.. Pa.

(172-174)

'Pool ahd Die Maker. Jobbing
Shop Experience. Top rale. A. A Z.

Tool Co.,
North of

4621.

Richboro, I’a. 20 Miles
Philadelphia. Wycombe

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų liaudies valdžia nupi
gino duor.os kainą 20 pro
centų ii1 pieno kainą 18%.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

MOTERYS

Ofisu valymui

darbas. Nuo 2 iki 8 rytais.

5 naktų savaitė.
$34.45 i savaitę.

Prisideda bertaininiai honai.
11 Wall St.. N. Y C. Room 901 

(172-174)

Naklu

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas-

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

pri- 
work). 

kad vyras suprastų 
Gaus du kamba- 

Skambinkite: EV. 
kreipkitės asmeniš- 
St.. Brooklyn. N. Y.

(174-175)

FEMALE
namų darbininkė,

ant vietos. Mes abu dir- 
Reikės prižiūrėti vaikučius, 

Gera alga.

Reikalinga 
Guolis 
bame. 
amžiaus 1 ir 5 melu. 
Skambinkite: Gedney 6-9580.

(173-175)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda namas, 3-jų šeimų. 
Yra garas ir karštas vanduo. Vis
kas moderniniai Įtaisyta. 451 Keap 
Street, Brooklyno. Skambinkite: 
Tnd. 3-5567. (173-177)

PRANEŠIMAI
HARTFORD. CONN.

ALDLD. 68 kuopa turės savo mė
nesini susirinkimą šių metu rūgšč
io men. 8 d. Laisves 
nėję, 157 Hungerford 
Conn. Prasidės 8 vai. 
nariai privalote būti.

reikalų aptarti dėl žieminio 
ir 11. (173-174)
DETROIT, MICH.

ir LDS. kuopų bendras iš-

Choro syetai- 
St.. Hartford, 
vakare Visi 
nes turėsime

svarbių 
veikimo

LLD. 
važiavimas i Pauliku Farmą, 15642 
Common Rd., nuo 12 iki 13 mailių 
arčiąu kelio M-97, iš kilos pusės 
Sheymer ,Rd.

Visus maloniai kviečiame, atsilan
kyti j šios vasai’os paskut'inj išva
žiavimą. Čia pasilinksminsite, pa
sigrožėsite gamta ir pasiviešėsite. 
Tik prašome nesivėlinti. O jei bū
tų blogas oras, tai važiuosime pas 
mūsų drauge P. Vidrinskiene. 7148 
Arcola St.1, netoli nuo Van Dyki*.

LLD.Narys, 
(173-174) ,

WATERBURY, CONN. 
LDK. Pietūs.

Pietus rengia LDS. 5-ta Apskritis 
Lietuvių Parke prie Lakewood eže
ro rugsėjo (Sept.) 7 4. 1-mą vai. 
diena. Tuoj po pirmos bus Išduo
ti skanūs pietūs ir vėliau bus me
ninė programa: Dainuos 
Choras iš Hartfordo 
Hollis. Be to gal rasis 
meno spėkų.

Kviečiame jrfigyti 
būt i

Laisvės 
vad. Wilma 

ir* daugiau

tikietus ir pri-
laiku. Rengėją Draugas.

(172-174)

HARRISON, N. J.
L D. 136 kp. susirinkimas j-

3
L.

vyks pirmą sekmadieni po pietų, 
vai., September 7 d., toj pačioj vie
toj: 17 Ann St. Meldžiu atsilankyti 
skaitlingai, nes jau laikas pradėti 
planuoti rudens ir žiemos sezono 
veiklą. Kviečia Valdyba.

(172-173)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Bendro

vė rengia 
Winter St. įr Keswick Rd: Ivyks_ šj 
sekmadieni, 
gera muzika, skanūs valgiai ir 
rimai. Kviečiame 
ti.

L.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pirmadieni, rugs.-Sept 8 
d., pradžia 7 vai. vakare. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes* yra svar
bių reikalų aptarimui. Finansų sek
retorius Geo. Shlmąltls.

(172-174)

pikniką savame parke, __
rugs.-Sept. 7 d. Bus 

gč- 
visus atsilanky-

(172-174)
Metal Workers. Semi-skilled. Full 

or part time metal workers. ‘On 
light .gauge metal parts. Will teach 
metal trade to willing workers We 
offer good working conditions and 
steady work. Creative Research 
And Engineering Co.. Inc. Bristol 
7702. Phone for appointment.

(172-180)

HELP WANTED—FEMALE 
OPERATORES

Women 30 to 40*for housework & 
cooking. No laundry, 
fond 
bath, 
quired

No 
of children. 

$35 week. . 
Phone: TR.

Must be 
Own room & 

Recent ref. re- 
7-6632.
‘ (174-176)

Patyrusios Prie Viena Adata Ma
šinų. Vyriški Sportswear. Nuolati
nis Darbas. Kreipkitės:

1201. Jackson St.. 4-th Floor.
Phila . Pa.

Nuo 8 A. M. iki 5 P. M. darbo 
dienomis. (169-175)

LADIES. Our ladies average $30 
Commission for 12 hours work each 
week. Sound interesting? -

Selling Jewelry Party Plan. 
Call: CU. 8-9112 or write to Mrs. 
Gibbons. 4842 Roosevelt Blvd.. Phi
ladelphia 24, Pa

(173-175)

STENOGRAPHER
Position For Capable Young

Interesting Work & Good
Perm.
Woman.
Working Conditions.

Boy Scouts of America 
Phone Mr. Black — R16-7750 

(172-178)

WAITRESSES. Full or part limo 
Good Working Conditions. Meals 
and Uniforms provided. Tins, free 
insurance and good vacation policy.

McCrory’s
.0)1-

Apply: Pcrsoncll Dept.,
Stores Corp.; 919-Market
posile Post. Office, 

(172078)

SI.,

or

Matthew A
BUYUlį

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol. EVergreen 7-6868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* atdaryta

SALESWOMEN. Full 
fimo. Good Salary, paid vacation 
and Christmas Bonus. Free In
surance. All above under pleasant 
working conditions. McCrory’s 
Stores Corp., 919 IVJarket St., op
posite Post Office.

(172-178)

part

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaįstal, kosmetiką!; kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reitahenya 

—už griežtai Žemas,, kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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