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Vienas gudruolis susirado 
naują būdą, kaip praturtėti. 
Jis atsispausdino brošiūrą, ku
ri esanti biblijos mokinimais, 
parodymais, pranašavimais 
paremta.

.Nagi ką jis toje knygutėje 
nurodo? Garsina jis, kad 
kiekvienas, kuris tik tą kny
gutę perskaitys, galės patapti 
turtingu, nes knygutė paro
danti, kaip patapti net ir mi- 
lionieriumi.

Bet kaip • tą suderinti su 
biblijos pasakymu, kad kup
ranugaris lengviau perlys per 
adatos skylutę, negu turčius 
galės nueiti į dangaus kara- 

Jystę.y
★

Iš to išvada pasidaro tokia. 
Bibl ija pamokina žmones, kaip 
susikrauti did. turtus. Bet kai 
jie praturtėję numiršta, tai, 
pagal biblijos mokinimą, jie 
pakliūna j pragarą ir amži
nai ten dega.

Vadinasi, biblija padeda 
tam tikrus žmones nusikalsti 
ir po mirties už tuos nusikal
timus pragare kentėti.

Tai kokių nesąmonių iš to 
vadinamo šventraščio galima 
prisiskaityti.

pj)r. Leopold Rubicka, orga
ninės chemijos mokslo dėsty
tojas Zuriche, nurodo, jog 
netrukus tie garsieji hormo
nai bus galima taip perdirbti, 
kaip tik kas norės. Vyriškieji 
ir moteriškieji hormonai bū
sią gaYima bile kam naudoti 
be jokio pavojaus, kai iš jų 
lytinis akstintoias bus praša
lintai, geriau sakant, kai jie 
bus “išromyti.”

Profesorius Rubicka’s išaiš
kino, jog tai bus galima ne
trukus padaryti. Tada tokie 
“išromyti” hormonai būsią 
galima naudoti be daktaro iš
rašymo, kaip kad šiuo metu 
yra naudojami vitaminai.

Tokie hormonai būsią labai 
naudingi seniems žmonėms, 
kuriems lytinio akstintojo jau 
nebereikia, o daugiau reikia 
gyvybės eleksyro.

Kuris ilgiau gyvena, žmo
gus ar čerepokas? Japonijos 
sostinėje Tokio gyvenąs tūlas 
Kikuzo Tanaka, pats turis 82 
metus amžiaus, laiko pas save 
149 metų čerepoką, kurį jo 
tėvas užaugino. Dabar tas če
repokas padėjo du kiaušinius, 
iš kurių tikimasi turėti naujų 
čerepokų.

Šiuo metu žmogui sulaukti 
J'tnetelių yra labai didelė 

retenybė. Bet ateityje tikima
si, kad žmonių gyvenimas bus 
smarkiai prailgintas ne tiek 
vitaminais ir hormonais, kiek 
nauja santvarka, kurioje ne
bus išnaudojimo, karų; kurio
je mokslas bus pasiekęs aukš
čiausi laipsni, gamta bus . pa
naudota žmonijos gerovei.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai jau dabar tyrinėja, 
kaip žmonių amžių prailginti 
iki 150 ar 200 metų.

Pasiskaitykite, kaip komer
cinė spauda klaidina publiką. 
Čia paduosime vieną pavyzdį.

“New York Times” repor
teris Hoffman rugpiūčio 24 d. 
iš Genevos rašo, kad Jungti
nių Tautų Ekonominėje ir So- 
cialėje Taryboje Lenkijos ats
tovu yra Dr. Julius Katz- Su- 
chy, kuris esąs vedęs su ang
liji iv persigėręs Vakarų Tu
ro pos dvasia. Tai jis, kai grįš 
Lepįujon, bus nužemintas ir 
daugiau, iš Lenkijos negalė
siąs išvykti.

Bet rugpiūčio 28 d. tas pats 
Hoffman ir tame pačiame 
laikraštyje jau kitaip rašo,

SOVIETŲ SPAUDA SAKO, 
JANKIAI IŠ KORĖJOS 
GRĘSIA PULT SOVIETUS
Tvirtina., jog Amerika tuo tikslu 
stengiasi pailginti Korėjos karą

Maskva.— Svarbiausi So
vietų laikraščiai kaltino A- 
meriką, kad jinai tyčia il
gina korėjinį karą; sako, 
amerikonai stengiasi pra
tęsti ši karą, iki jie pasi
ruoš užpulti Sovietų Sąjun
gą ir Kinijos Liaudies Res
publiką. Tuomet Korėja 
būtų naudojama kaip ar

Bilijonas dolerių 
Alaskai ginkluoti

Washington.—Prez. Tru- 
mano valdžia paskyrė bili
joną dolerių tvirtovėms sta
tyti Alaskoje ir visaip ją 
ginkluoti prieš Sovietų Są
jungą. Bus statoma naujos 
karinių lėktuvų aikštės, ra
daru tinklai ir tt. v

Newarke streikuoja 
3,200 elektrininky

Newark, N, J. — Sustrei
kavo 3,200 Westing house 
Electric korporacijos darbi
ninkų. Reikalauja, kad kor
poracija atšauktu naujuo
sius darbų paskirstymus. 
Tie paskirstymai numuša 
darbininkams uždarbi.

Streikas kilo savaime, be 
unijos vadų užgyrimo, sa
ko Maurice Veneri, pirmi
ninkas Jungtinės Elektri- 
ninkų Unijos 426-jo sky
riaus. T ■

4 francūzai mirė nuo 
užnuodytos duonos

Paryžius. — Keturi žmo
nės mirė nuo nuodų duono
je Pont-Saint Esprit mies
telyje, Franci j oje. 87 kiti 
susirgo.

Beveik visi apsinuodiju
sieji įpuolė j klejones ir pa
mišimą. 27 jų yra gydo
ma protligių įstaigoje.

(Visos didžiosios duonke- 
pyklų kompanijos Jungti
nėse Valstijose deda nuo
dingų chemikalų į duoną, 
kad ilgiau palaikytų ją 
minkštą ir suturėtų nuo 
pelėjimo.)

ORAS.—Giedra, šilta, vėl 
šutins.

kad to Lenkijos diplomato 
žmona yra lenkė ir kad Dr. 
Katz-Suchy Genevos konfe
rencijoje pasmerkęs Trumano 
administraciją už persekioji
mą Amerikos darbininkų va
dų ir kad jis yrą ištikimas 
Lenkijos valdžios atstovas.

Aišku, jog tie, kurie skaitė 
jo rugpiūčio 24 d. žinią ir ne
skaitė jo rugpiūčio 28 d. ži
nios, tai jau mano, jog Lenki
jos valdžia yra Dr. Katz-Su
chy likvidavusi.

Ne stebėtina, kad Šimtai 
komunistų “likviduotų” žmo
nių dabar atgyja.

čiausia papėdė karui prieš 
Sovietus bei Kiniją.

Taip rašo Pravda, Sovie
tų komunistų laikraštis; 
Izviestija, valdžios orga
nas; Trud, sovietinių darbo 
unijų laikraštis, ir Raudo
nasis Laivynas ir Raudono
ji žvaigždė, karinio Sovietų 
laivyno ir armijos organai.

Grand džiūrė apkaltino 
7 hawaiiecius kaip 
“suokalbininkus”

Honolulu, Hawaii. — Fe
derate grand džiūrė apkal
tino laivakrovių unijos va
da Jack W. Halla ir šešis 
kitus unijistus bei progre
syvius veikėjus kaip komu
nistus, kurie, sakoma, “suo- 
kalbiave nuversti Amerikos 
valdžią per jėgą bei prie-- 
vartą.”

Federalis teisėjas Delbert 
Metzger paliuosavo iki teis
mo visus septynis už <$5,000 
užstatą kiekvienam.

Tito. — “nekenčiamiausias” 
žmogus Jugoslavijoje

New York. — Radijo ko
mentatorius Henry J. Tay
lor, kalbėdamas General 
Motors programoje trečia
dienį, sakė:

— Jugoslavijos valdovas 
Tito yra , aršiausiai neap
kenčiamas žmogus toje ša
lyje.

Aš išvažinėjau 1,000 my
lių per Jugoslaviją ir su
radau, kad jos būklė blo
gesnė, negu Italijoj ar fa
šistinėj Ispanijoj.

Tito yra labiau neapken
čiamas Jugoslavijoje, negu 
Franko Ispanijoje.—

Amžinai įkalintas 
portorikiečiy vadas

San Juan, Porto Riko.— 
Čionaitinis teismas nuteisė 
tautinį portorikiečių vado
vą Pedro Albizu Camposą 
dar 12-kai iki 54 metų į sun
kiųjų darbų kalėjimą už 
tai, kad Campos pernai ru
denį dalyvavo sukilime, ban
dant nuverst amerikinę 
Porto Riko valdžią.

Campos jau nuo pirmiau 
įkalintas 17-kai iki 24 me
tų už tautinę veiklą prieš 
Jungtines Valstijas. Jis yra 
59 metų amžiaus.

Jankiai siunčia propagan
dos baliūnus Lenkijon
Munich, Vokietija. — “A- 

merikiniai Kryžeiviai” pra
dėjo iš Bavarijos laidyti 
pavėjui į Lenkiją guminius 
baliūnus su propagandos 
lapeliais prieš komunizmą.

Vario streikieriai žada 
nedirbti be sutarties

Washington.—Vario, švi
no ir cinko darbininkų uni
ja pareiškė, kad jie. visuo
tinai streikuos, iki kompa
nijos padarys tinkamą su
tartį su jais.

Valdžia ruošiasi naudot 
teismo drausmę-indžionkši- 
ną pagal Tafto - Hartley’o 
įstatymą, kad priverstų 
streikierius grįžti darban.

Misijonięriai liudija, kad kinų 
jaunuoliai remia komunistus

Hong Kong. — Dauguma 
Kinijos jaunuolių eina su 
komunistais, kaip praneša 
New Yorko Times kores
pondentas Tillman Durdin. 
Tatai jam liudijo atvykę iš 
Kinijos katalikai ir protes
tantai misijonięriai, kita
taučiai biznieriai ir diplo
matai.

Durdin rašo:
—Milijonai jaunuolių, vai

kinų ir mergaičių, nuo 18 
iki 25 metų amžiaus, veikia 
valdžios įstaigose ir padeda

Čechoslovakija nenusilenks 
amerikiniam spaudimui, 
pareiškė jos ambasadorius

Washington. — Naujasis 
Čechoslovakiios ambasado
rius dr. Vladimiras Pro- 
chazka užreiškė, kad joks 
spaudimas iš Amerikos pu
sės negalės priverst Čecho- 
slovakiją paliuosuot ameri
kinį korespondentą Wm. 
Oatisą.

Amerikos valstybės se
kretorius Dean Acheson 
pasikalbėjime su Prochazka 
įspėjo, kad Jungtinės Vals

įvairios Žinios
. Washington.—Prez. /Pra
manas įsakė iškilmingai pa
laidot Nacionalėsę Arling- 
tono kapinėse indijoną sar- 
žentą Johną R. Rice, kurio 
kūnas buvo nepriimtas į 
baltųjų kapines Sioux City, 
lowoj.

Manila. — Filipinų Pandi 
miesto majoras,, vienas po
licininkas ir „102 gyventojai 
perbėgo pas partizanus 
(hukbalahapus) kovai prieš 
valdžią.

London. — Anglijos val
džia užginčijo gandus, kad 
jos šnipai susekę, kur yra 
pabėgę du anglų valdinin
kai Guy Burgess ir Donald 
MacLean.

Hollywood. — Mirė per
sigėręs judamųjų paveikslų 
aktorius Robert Walker, 32 
metų, kuomet buvo įleista 
“gaivinančių vaistų” jam į 
kraują.

London. — Anglų valdi

Unija sutiktų su valdinio 
tarpininko Cyruso Chingo 
pasiūlymu, kad kompanijos 
pakeltų algą 16 centų va
landai ir įvestų tam tikras 
pensijas darbininkam. Kom
panijos atmetė pasiūlymą, o 
valdžia neverčia jas vykdy
ti tą pasiūlymą.

Streikuoja apie 60,000 va
rio ir kitų negeležinių me
talu darbininku. • v v 

kovoti prieš komunistų prie
šus.

21 metų amžiaus vyrukai 
būna miestelių majorai. 18- 
metinės mergaitės dažnai 
komanduoja policijos bū
rius ir padeda išvalyti 
kontr-revoliucijonierius.

Kinijos jaunuoliams ypač 
patinka, kad komunistinė 
valdžia pakėlė savigarbą 
kinu tautos, kurią svetim- 
taučiai žemino per gentkar- 
čių gentkartes.— 

tijos gali visai pertraukti 
prekybą su Čechoslovakija, 
jeigu ji nepaleis Oatiso.

(Oatis įkalintas 10 metų 
kaip Amerikos šnipas.)

Prez. Trumanas trumpa
me pasimatyme su Prochaz
ka šiurkščiai pareiškė, kad 
Čechoslovakija turi paliuo- 
suot Oatisą, jeigu nori pa
gerint santykius su Ameri- 

I ka.

ninkai skelbia, kad turį to
kiu robot-bombu, kurios 
pačios gali pakilti ir vytis 
priešo lėktuvą.

Paryžius,— Francuzų už
imtame vakarinės Vokieti
jos kampe atrasta klodai 
uraniumo, sprogstamosios 
atominės medžiagos.

Windsor, Kanada.— For
do auto, kompanija paleido 
2,000 darbininkų.

Madrid. — Amerikos ge
nerolas Samuel G. Conley 
apžvalginėj o tinkamas ame
rikonam karines stovyklas 
Ispanijoje.

SUDEGĖ ATOMINĖ " 
LABORATORIJA
' Durango, Colorado.—Su
degė Vanadium korporaci
jos laboratorija, kuri valė 
uraniumą, paruošdama jį 
atominėm bombom. Gaisras 
padarė $25,000 z nuostolių. 
Vienas darbininkas pavojin
gai sužeistas .

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
VADINA AMERIKONUS
“MELAGIAIS”
Amerikonai abejoja apie derybų 
panaujinimą del pertaikos

Tokio, rugp. 30.—Šiauri
nės Korėjos ir kinų vadai 
per radiją sakė, jog ame
rikonai “meluoja,” kuomet 
užsigina, kad jie arba jų 
talkininkai iš oro bombar
davo nuginkluotą derybų 
miestą Kaesongą.

Šiauriniai korėjiečiai va
dino “kriminalinėmis pro-

Sovietų inžinieriai 
padeda Kinijai 
apsitvirtinti

Kanton, Kinija. — Atvy
ko iš Sovietų* Sąjungos 200 
karinių inžinierių. Jie pa
dės statyti kinams karinio 
laivyno ir lėktuvų stovy
klą Svatove, pietiniai - ryti
niame Kinijos pakraštyje, 
sako kinų komunistų spau
da.

Pranešama, jog sovieti
niai inžinieriai taipgi vado
vauja apsigynimo įrengi
mams statyti Kinijos saloje 
Hainą^e.

Japonija “gal galėsianti” 
pasirašyt taiką su Kinija

Washington. — Kinijos 
Liaudies Respublika nepa
kviesta į San Francisco kon
ferencija. dėl taikos sutar
ties su Japonija, bet Ja]Jo
ni ja gal kada nors ateityje 
galės pasirašyti taikos su
tartį su Kinija, sakė Ame
rikos valstybės sekretorius 
Achesonas, pridurdamas:

—Bet bus uždrausta Japo
nijai pasirašyt sutartį, kuri 
būtų skirtinga nuo ameri
kinės sutarties.

Anglija turi virš 
milijono kariuomenės

London. — Anglija dabar 
turi daugiau kaip milijoną 
kariuomenės, skaitant ar
miją, karinį laivyną ir la
kūnus.

4 procentai visų Anglijos 
vyriškių yra ginkluotose jė
gose. O kas mėnesį dar re
krutuojama po 7,000 vyrų.

Suimtas deportuot kroatas 
pagal Tito reikalavimą

Los Angeles.— Amerikos 
valdžios agentai, pagal Ju
goslavijos valdovo Tito rei
kalavimą, suėmė Andrių 
Artukovičių, buvusį Kroa
tijos ministrą laike Antro
jo pasaulinio karo.— Kroa
tija yra sudėtinė Jugosla
vijos dalis.

Gręsia Artukovičiui de
portavimas Jugosla v i j o n. 
Tito kaltina jį kriminali
niais nusikaltimais .

vokacijomis” amerikonų pa
sakojimus, kad “patys Šiau
rinės Korėjos lakūnai” bom
bardavę Kaesongą.

Vyriausiojo amerikonų 
komandieriaus gen. ^Ridg
way štabas abejoja, ar pa- 
sinaujins derybos dėl per
taikos. Gavo žinių, kad 
šiauriniai korėjiečiai ir jų 
bendradarbiai kinai ruošia 
dideles lėktuvų ir tankų jė
gas prieš amerikonus.

KARO VEIKSMAI
Amerikonai su savo talki

ninkais atgriebė tūlaš\ pozi
cijas, kurias šiauriniai ko
rėjiečiai buvo užerhg šiau
rę nuo Yanggu, rytiniame 
fronte, šiauriečiai ištisame 
fronte pasmarkino atakas 
prieš amerikonus.

Amerikos lakūnai daug- 
meniškai bombardavo Šiau
rinę Korėją.

Šiauriniai korėjiečiai pra
neša, kad jie ir kinai sava
noriai atmušė amerikonų 
atakas fronte.

Irano karalius geidžia 
susitart su anglais ,

Teheran, Iran. — Ira
no karalius Pahlevi pa
sišaukė Amerikos amba
sadorių Grady; prašė padė
ti panaujint derybas su an
glais dėl aliejaus pramo
nės naudojimo.

Jau 81,422 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Apsigyni
mo departmentas rugp. 29 
d. paskelbė, jog Korėjos ka
re jau 81,422 amerikonai 
sekamai nukentėjo:

Užmušta 12,113, sužeista 
57,025, be žinios dingę 12,- 
284.

Per paskutinę savaite to
kie amerikonų nuostoliai 
padaugėjo 416. Ji

. ♦ . ’ I lt

Peron nepakęs jokio kito 
kandidato j prezidentus

Buenos Aires, Argentina. 
—Fašistinis prezidento-dik- 
tatoriaus Perono teismas 
apkaltino dr. Ricardo Bal- 
biną, radikalų kandidatą* i 
prezidentus, už tai, kad 
Balbinas “negerbia Pero
no.^

Balbinas jau pernai buvo 
išlaikytas 10 mėnesių kalė
jime už negerbimą^ prezi
dento Perono. ( \

Fašistai stato Peroną 
kandidatu į prezidentus, o 
jo /pačią Evą į vice - prezi
dentus ateinantiems rinki
mams . Jie žada nušluoti vi
sus priešingus Peronam 
kandidatus.
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“SU JAPONIJOS VALDŽIOS SUTIKIMU”
JAPONIJOS TAIKOS SUTARTIES projekte, kuris 

siūlomas San Francisco konferencijai pasirašyti, ran
dasi viena įdomi frazė. Sutartis sako, kad Japonijoje 
galės savo armijas laikyti kitos šalys. Bet..., žinoma, 
tik “su Japonijos valdžios sutikimu.’’ Manoma, kad jau 
John Foster Dulles yra parašęs kitą, atskirą sutartį 
tarpe Japonijos ir Jungtiniu Valstybių. Toje sutartyje 
bus numatyta Amerikos armija Japonijoje del “Japoni-

* jos apsigynimo.”
Panašias sutartis, pagal šitą bendrą taikos sutartį, ga

lės pasidaryti ir kitos šalys. Jos irgi galės reikalauti 
Japonijoje teisės laikyti armijas ir padėti “Japonijos 
apsigynimui.”

Bet triksas, žinoma, yra tame, kad Japonijos valdžia, 
kuri yra Amerikos kontrolėje ir globoje, jokiu būdu ne
sutiks duoti leidimo . kitoms šalims laikyti militarines 
bazes Japonijoje. Tuo būdu tik mūsų armija viena ten 
pasiliks pastoviai “apginti Japoniją.”

Šituo keliu Japonija pasilieka Amerikos jėgų okupuo
ta šalimi.

Kaip į tai pažiūrės kitos Azijos šalys? Ar joms bus 
pakenčiama Amerikos armija Japonijoje?

Indija ir Kinija, pačios svarbiausios ir didžiausios 
Azijos šalys, jau pasmerkė tokią Amerikos politiką. Ši
tokia politika gali vesti ir vės tiktai prie naujų ir pa
vojingų nesusipratimu su Azijos žmonėmis.

Tie žmonės daug metų kovojo.prieš Japonijos impe
rializmą. O dabar tas imperializmas, Amerikos ginklais 
apginkluotas ir Amerikos armijos palaikomas, pasida
rys dar pavojingesnis Azijos kraštams.

baisiojiTperŠpektyva

DEMOKRATIJA 
IR LIAUDIS

Vienas klerikalu laikraš
tis įdėjo iš Vilniaus Tiesos 
pranešimą apie tai, kaip 
organizuojami, ir tvarkomi 
gatvių komitetai, 
koma:

Gatvių komitetai 
zuojami miestuose 
ninką gyvenvietėse vienos ar 
keliu gatvių teritorijose. Ko
mitetu rinkimai vykdomi 1—2 
metu laikotarpiui vietinės ta
rybos vykdomojo komiteto 
sprendimu visuotiniame vie
nos arba keliu gatvių gyven
tojų susirinkime atviru balsa
vimu. Gatvių komitetai suda
ro savo darbo planus, kuriuos 
pateikia tvirtinti vietinės ta
rybos vykdomajam komitetui.

I Gatvės komiteto nariai prit
virtinami prie, atitinkamų gat
vių teritorijų. Jie dirba savo 
darbą plačiai įtraukdami savo 
teritorijos gyventojus. Gatvės 
komitetas sistemingai du kar
tus per mėnesi 
svarsto iškilusius 
Pradėdamas koki 
komitetas šaukia

Ten sa-

organ i- 
ir darbi-

klerikalams Lietuvos žmo
nių reikalai, kaip klerikalų 
spauda netiki į tikrąją de
mokratiją.

DAKTARO NUOMONE 
APIE TĖVU ATSAKO
MYBE LINKUI VAIKU I *•

Čikagietis D r. A. J. Gus- 
seh smarkiai išbara tėvus ir 
motinas dėl nepaisymo vai
kų. Kaip tik mūsų tėvai 
esąs didžiausias visu vaikų 
nelaimių ir ligų šaltinis.

D r. Gussen rašo:
šiandien didžiuma tėvų ga

lėtu išauklėti sveikus vaikus, 
jeigu jie to norėtu. Bėda yra 
tame, kad jie j u mažai tepai- 
so ir palieka Dievo valiai. 
Vietoj kad ' praleisti vakarus 
namie su vaikais, paaiškinant 
jiems kas yra geras ir kas blo
gas, palieka juos vienus na
mie arba pasiunčia i kiną, o 
patys eina i smukles prie ba
ro, prie stiklo alaus ir degti
nės.

Visai 
rinl< tos 
septyni
gauna pusryčiu, nes jti moti
nos 'nepajėgia pagaminti del 
vienos ar antros priežasties, 
pasiunčia vaikus i mokyklų

nenuostabu, kad 
statistikos uodo, 
vaikai iš dešimts

Sll-
JOg
nc-

Tarybų Lietuvos gydyklos 
kurortai, sanatorijos ir 

namai

KAS ATSITIKTŲ, jeigu paliaubos Korėjoje neįvyktų, 
jeigu dabartinė paliaubų konferencija visiškai pakrik
tų? Tai klausimas, kurį diskusuoja visi žmonės. Kiek
vienas ieško atsakymo.

The N. Y. Herald Tribune kolumnistai broliai Alsopai 
patiekia atsakymą. Jie nupiešia pasibaisėtiną vaizdą.

Jie nurodo, kad šiaurinė Korėja jau turi ir oro jėgų. 
Jeigu paliaubų nebus, tai prasidės nauji baisūs mūšiai. 
Šį sykį jau ir šiauriečiai panaudos lėktuvus. Mūsų ka
reiviai nepripratę prie bombardavimo iš oro. Jiems bus 
sunku apsiginti ... Iš Amerikos pusės tuojau bus, arba, 
girdi, turės būti, pavartota MacArthuro taktika: Ame
rikos lėktuvai pasileis bombas mėtyti ant'Mandžūrijos 
miestų ir kaimų. Aišku, jie sako, kad amžinai toks ap
ribotas Korėjos karas, koks buvo iki šiol, negalės tęstis. 
Jis turės išsiplėtoti. ■ •

Bet kur tada galas? Užpuolimas ant Mandžūrijos 
reiškia užpuolimą ant Kinijos. Karo gaisras apima nau
jas vietas, naujus kraštus. Į tą karą Amerika turės su
blokšti nebe šimtus tūkstančių, bet milijonus jaunų vyrų.

Ar yYa užtikrinimas tokį karą laimėti? Tai jau kitas 
klausimas. Amerikos karas su Kinija greičiausia virstų 
pasauliniu karu.

21,130 KRImFnALIŠTŲ LAISVĖJE

posėdžiuose' 
uždavinius, 
nors darbą, 

gyventojų 
siunčia savo

aktyvą j butus iškilusiems už
daviniams išaiškinti.

Demokratiškiau nė būti 
negali. Juk puikiausias iš 
valdžios pusės atsire.kome’i- 
davimas, kad ji demokra
tiškai organizuoja savo 
žmones ir juos Įtraukia į 
visokių reikalų sprendimą ir 
atlikimą. Juk kaip tik tas 
ir parodo tarybinės vyriau
sybės pasitikėjimą žmonė
mis, pasirėmimą pačių žmo
nių norais ir valia.

Bet ne taip šį demokra
tijos įgy v e n d i n im ą savo 
skaitytojams išryškina kle
rikalinė spauda. Minėtas 
laikraštis šaukia:

Ir visa ši pacituota proce
dūra yra nustatyta gatvėms 
sutvarkyti, apsodinti, šuli
niams valyti ir juos 'aptvarky
ti. Jei jau gatvių tvarkymui 
yra reikalinga sudaryti atski- Į 
rus “gatvių komitetus” —tas ! 
rodo, į kokius dumblinus ir i 
neišvažiuojamus šunkelius yra ' 
paverstos Lietuvos gatvės. C) 
ką jau bekalbėti apie kelius!

Vadinasi, negerai, kad 
žmonės patys per savo or
ganizaciją rūpinsis1 šuli
niais, gatvių apsodinimu 
medeliais ir> kitais savo rei
kalais. Bet kas geriau gali 
jų vietos reikalus suprasti 
ir aprūpinti, jeigu ne jie

JAPONIJOS VALDŽIA vienu plunksnos pabrauki
mu bausmę dovanojo ir paleido laisvėn 21,130 karo kri- 

jminalistų. Ai šku, kad tai padaryta su Amerikos vai
zdžios sutikimu. Japonijos valdžia be leidimo okupacinio 
:> autoriteto negali nė rankos pajudinti.

■ . Jam atsivertimas gerai apsimokėjo
TITO GAui DŽIAUGTIS. Amerika, Anglija ir Fran- 

ieūžija nutačė tuojau jam paskolinti $150,000,000. Pi- 
pįgaį turi eiti Jugoslavijos apginklavimui.

Tos didžiulės sumos 60 procentų sudės Amerika, o li- 
kujBią dalį —Magiai ir francūzai. Ir pranešama, kad ši 
paskola-tėra maža pradžia: Tito gaus paramos ir pa- 

, galios cfoug daugiau.
' fito atsivertimas prie kapitalizmo gerai jam apsimo
kėjo.

Dabar belieka klausimas, .kaip ilgai jį, Amerikos ap
ginkluotą, toleruos Jugoslavijos žmonės.

“ŠALTI” IR “KARŠTI” FAKTORIAI
THE N. Y. TRIBŪNE kolumnistas 1>awrence speku

liuoja apie 1952 metų prezidentinius rinkimus. Jis jau 
žinąs, kad tuose rinktinuose vyraus du svarbiausi fak
toriai — vienas “šaltas,” o kitas “karštas.” Šaltasis 
faktorius bus ekonominis. Dar visko gali būti iki 1952 
metų. Dar gali vėl pasirodyti ekonominė krizė. Demo
kratams būtų blogai. Už tai jie bijo, bent jau labai ne
laukia, karo pabaigos Korėjoje.

“Karštasis” faktorius susideda iš visos eilės “emocijų.” 
Viena, kova su komunizmu, kita—MacArthuro pavary- 
mas, trečia—infliacija, ketvirta—draftas, penkta — mo
ralinis puvimas valdžios organuose—graftas, korupcija, 
parsidavimai ir papirkimai .

Kas bus, girdi, kai “šaltas” ir “karštas” faktoriai su

Šita klerikalinio laikraš
čio pastaba dar kurtą paro
do, kaip svetimi yra mūsų

Ar vaikai augdami tokiose 
sąlygose gali būti normalus ir 
sveiki ? žinoma kad ne. Ne
veltui šiandien veik puse visu 
vaiku tufi širdies sutrikimus, 
bespickiai ir bekraujai. Apart 
to dar ir bedančiai. Apie 
90'J šių vaiku turi kiaurus, iš
puvusius, vočiuotus dantis, 
kuriu negalima pataisyti, turi 
būti ištraukti.

Vaikams turint suirusią 
sveikatą, mokykloje nesiseka 
mokslas, nes jie neturi nei ga
bumu, nei ištvermes, jie nega
li gerai protauti, nei orientuo
tis mokslo problemomis.

(Tėvynė, rugp. 24 d.).

D r. Gussen, matvt, 
miršta dar kitą vaiku 

j | laimių šaltinį, patį didžiau- 
į_ šią ir svarbiausią. Jis nie- 

! ko nesako apie tai, kaip tė- 
l vus ir vaikus veikia šių 
Į dienų kapitalistinė gyveni
mo aplinka, socialines są
lygos. Jis pamiršta ir tai, 
kad kaip tik šitos socialinės 
sąlygos ir yra padariusios 
tuos pačius jo baramus tė
vus tokiais tamsūnais.

Tas, žinoma, nepateisina 
tėvų už vaikų apleidimą ar
ba nepaisymą. Gerai juos 
pabarti už apsileidimą. Bet 
niekuomet nereikia, pamirš
ti, kad ir tie tėvai yra auka 
kapitalistinio išauklėjimo ir 
gyvenimo.

ne-

poilsio
Rašo

J. BESPARAITIS
Tarybų Sąjungoje nepa

prastai daug rūpinamasi 
darbo žmonių sveikata ir 
poilsiu. Kasmet šimtai tūks
tančiu darbininku ir tarnau
tojų praleidžia savo eilines 
atostogas gausiuose poilsio 
namuose, kurortuose, sana
torijose.

Tarybų Lietuvoje labai 
populiarios yra gydyklos — 
Palanga, Druskininkai, 
Birštonas, Likėnai ir kt.

—Puikiosios gydyklos mū
sų respublikos darbo žmo
nėms palyginti neseniai su
kurtos. Seniau, iki li940 m., 
visos geriausios vasarvietės 
priklausė stambiems dvari
ninkams, fabr i k a n t a m s, 
smetoniškiems ministrams 
ir aukštesniems valdinin
kams. Šios vietovės bur
žuazinės santvarkos laikais 
buvo visiškai neprieinamos. 
Šitaip buvo prieš vienuoli
ka metų. Įsikūrus Lietuvo
je tarybų valdžiai, buržua
zijos rūmai, vilos, vasarna
miai, tapo darbo liaudies 
turtu, juose sukurtos sana
torijos ir poilsio namai. 
Kasmet tik mūšų Valdybos 
žinioje esančiose gydyklose 
su profsąjunginėmis atilsi- 
nėmis ilsisi daugiau kaip 
16 tūkstančiu darbo, žmo
nių. Be to, didelis skai- 
čius besiilsinčių jų savo ato
stogas praleidžia Lietuvos 
Sveikatos apsaugos minis
terijos sanatorijose.

Profsąjunginė a.tilsinė dar
bo žmonėms duodama su 

'lengvata. Profsąjungos na
rys už ją tesumoka tik treč
dalį jos tikrosios kainos, 
likusias lėšas primoka soci
alinio draudimo organai. 
Dalis darbo žmonių gauna 
atilsines nemokamai. Įmo
nėse ir įstaigose atilsines 
skirsto vietiniai profsąjun
giniai komitetai, suside- 
dantieji iš renkamų darbo 
žmonių atstovų, kas įgalino 
tiksliai atsižvelgti į tai, ko
kio gydymo yra reikalin-

gas kiekvienas darbo žmo
gus siunčiant jį į kurortą.

Baltijos jūros krante, 
gražioje vietoje, apsuptas 
tankaus pušyno, yra garsu
sis Palangos kurortas. Ka
daise šiame kurorte leisda
vo laiką Lietuvos buržuazi
ja. Čia buvo diktatoriaus 
Smetonos vila, 
baus dvarininko 
kevičiaus rūmai 
bar Palanga 
stambia darbo žmonių svei
katos kalve. Baltijos pajū
ryje išsidriekė didelis tin
klas sanatorijų ir poilsio 
namų. 300 žmonių per pa
mainą priima VCPST neu- 
ro-somatinė sanatorija Nr. i 
•1 ( Palangoje, daugiau kaip 
400—dveji VPSCT poilsio 
namai. 150 moterų su vai
kais stiprina savo sveikatą 
motinos ir vaiko poilsio na
muose.

Viskas čia palanku poil
siui — puikios klimatinės 
sąlygos, įdomūs aukštai 
kvalifikuotojo medicinos 
personalo priežiūra bei ap
tarnavimas, įvairus maistas 
atsižvelgus į kiekvieno be
siilsinčio ar besigydančio 
skonį ir sveikatos stovį. Di
delis paplūdinys Palangoje 
teisėtai laikomas vienu ge
riausių Baltijos pajūryje.

labai stam- 
grafo Tyš- 
ir tt. Da- 
virto itin

Pentagon apeigose admirolas William M. Fechteler 
(dešinėje) prisiekdinamas vyriausiuoju laivyno veiks
mų vedėju per rear admirolą George L. Russell. Lai
vyno sekretorius Dan A. Kimpall stebi apeigas. Fech- 
teleris tarnaus vietoje mirusiojo . admirolo Forrest P. 
Shermano. >.

silies į vieną “baisų’” argumentą prieš demokratus ir 
Trumaną? Jis ir jo partija eis laukan, kaip Wilsonas 
ir demokratai išėjo laukan 1920 metais, o Hooveris ir 
republikonąi negarbingai buvo išmesti 1932 metais.

Bet, iš kitos pusės, panašiai. republikonąi prieš Tru- 
mahą ir demokratus argumentavo ir 1948 metais. Balsa
vimų rezultatai tačiau visą tą argumentą pavertė nie
kais. ' ■ . .. ■

> ilsinčiuosius a n k stvvomis 
‘ daržovėmis ir žalėsiais.

.Didelis dėmesys skiria
mas besiilsinčiuių ^kultūri
niam aptarnavimui* Kuror
to rajono te rito rijo f/’ yra 
didelis sutvarkytas klubas. 

. Neseniai baigtas statyti 
nauias kino teatras. Tūks
tančiai tomų, grožinės lite
ratūros rusų ir lietuviu kal
bomis yra nrofsąjunginėje 
kurorto bibliotekoje bei jos 
filialuose, aptarnaujančiuo
se visas gydyklas. Naujai 
pastatytoje vasaros estra- j 
doje” reguliariai surengiami 
koncertai. Fizinės kultūros 
mėgėjai gali užsiiminėti bet 
kuria sporto rūšimi. Pa-; 
langoje įrengtos krepšinio, i 
tinklinio, teniso ir kitos Į 
aikštelės. Kurorto rajono i 
teritorijoje yra vienas ge- i 
riausiųjų parkų Lietuvoje.
Palangos apylinkėje nema-1 
ža istoriniu vietų, kuriose ] 

i įpėgsta lankytis kurortinin- 
kiy ekskursijos.
I Ęitas puikus Lietuvos ; 
kurortas yra Druskininkai, i 
Druskininkai yra pietinėje . 
respublikos dalyje, 150. km. I 
nuo Lietuvos sostinūšv-Vib- 
niaus miesto, gražioje vie
toje dešiniajame Nemuno 
krante. Apsupti mjfcko ma
syvų, ginančiu juos nuo vė
jų, Druskininkai pasižymi j 
minkštu, vidutiniu klima- • 
tu. Puikus paplūdinys upės | 
krante, grynas spygliuočių 1 
aromatais pilnas oras, gau- ; 
sūs mineraliniai šaltiniai ' 
paverčia Druskininkus ne į 
tik puikia klimatine stoti-;

jų dumblo gydykla Tarybų j 
Sąjungoje. Gydymas ’ čia j 
atliekamas kompleksiškai, ‘ 
išnaudojant įvairius balne-' 
ologinius veiksnius — dur
pių gydomąjį dumblą, chlo- į 
ro-natro ir kalcio vandenį, Į 

j taip pat visų rūšių šiuolai- 
. kinį elektros .gydyiT/yt gy- 

, anglia-
I pūkštės vonias ir tt. Drus
kininkuose yra didžiulis fiz
kultūros parkas su basei- 

, soliariumais* • gydo-: 
maišiais dušais.

Stambiausias dumblo ku
rortas yra Birštonas, esan
tis 'netoli Kauno Nemuno 
dešiniojo kranto terasoje. 
Vietovė skenda žalumynuo
se. Taij) gražiųjų šimtme
čių medžių alėjų išmėtytos 
gražios vilos, paviliojai, 
sporto įrenginiai. Esąnčių 
čia mineralinių šaltinių 
vandenys turi nepaprastai 
vertingas gydomąsias savy
bes.

Be kurortų ir sanatorijų 
Lietuvos profsąjunginės or
ganizacijos turi poilsio na
mus. Netoli Kauno, Lam
pėdžių miestelyje savo lais
vą laiką praleidžia Kauno 
įmonių darbininkai. Gra
žioje vietoje Neries JilJhntc 
yra Vilniaus darbo žnvnių 
poilsio namai. Kai kurios 
r e s p u b 1 i k os įmonės turi 
nuosavus poilsio namus ir 
sanatorijas.

Kunkul i u o j a n t į pilna
kraujį gyvenimą gyvena 
Lietuvos gydyklos. Iš visų ; 
Lietuvos respublikos rajo-1 
nų čia suvažiuoja darbo 
žmonės.

Ne veltui jį pavadino “Au-1)U1Kia yiiiiaunc 
kso paplūdiniu.” Maudyda- i m1’ K11 x lena •2’ei iaus1^ 
masis jūroje turi didžiulę 
gydomąją galią. Visose gy
dyklose yra gerai įrengti 
gydymo kabinetai. Sergan
tiems nervų ligomis įtaisy
tos angliarūgštes vonios ir 
gydomieji dušai. Fiziote
rapijos kabinetuose yra to-1 
bulos elektros gydomosios I 1 _
priemonės: kvarcas,’ sol ink-! fizku tuią,
sas, diatermija, .darsanva-1 
lis ir tt. Gydyklose yra 
rentgeno kabinetai, tyrinė
jimo laboratorijos, < 
gydymo kabinetai ir gydo
mosios fizkultūros kabine
tai. Palangos apylinkėje or
ganizuotas didelis pagalbi
nis ūkis su šiltadaržiais ir 
inspektais, aprūpinąs besi-

Spaudos laisvė ir intelektualai
■«

Gerai, kad Amerikoje at
siranda žymių intelektualų 
ir visuomenininkų, kurie 
tiki, kad čionai jau rimtai 
grumojama spaudos laisvei. 
Pagal Smith Act jau sua
reštuota ir įkalinta grupė 
tolimųjų vakarų dienraščio 
“People’s World” redakto
rių ,taip pat suareštavimas 
savaitraščio “The Worker” 
redaktoriaus John Gatės, 
aiškiai pastato spaudos lais
vę į. pavojų.

Todėl ir susidarė ' nacio
nalinis iš žymių žmonių bei 
vei kė j ų Committee f o r 
E r e e d o m of the Press 
(Spaudos Laisvės Komite
tas) iš 22 asmenų. Komi
tetas savo pareiškime nuro
do, kad nėra reikalo visiems 
būti vienos nuomonės arba 
pilnai pritarti vienam ar ki
tam laikraščiui bei'jo poli
tinei pakraipai, kad i maty
ti Smith Akte spaudai pa
vojų. Gynimas “The Peo
ple’s World” arba “The 
Worker” yra ne tik tų laik
raščių reikalas. Tai yra 
reikalas visos pažangiosios 
Amerikos. Todėl ir tame 
22 narių sąraše randame 
intelektualus visokių pa
žiūrų. Komitetas susideda 
iš šių asmenų: v

John Howard Lawson,
filmų rašytojas ir istorikas j 
—komiteto pirmininkas - -

dantų

komiteto

buvusi 
“Califor-

an-

tas, rašytojas — 
sekretorius

Charlotta Bass, 
negrų laikraščio 
nia Eagle” leidėja

Dr. Gene Weltfish, 
thropologas, autorius

Scott Nearing, ekonomis
tas, autorius

Frank Woll, A m e r i k o s
Darbo Federacijos Maliorių
Lokalo 848 prezidentas

Bertha C. Reynolds, vi-1 
suomenininkė, rašytoja

Fred Wright, kartimis- 
tas

Hugo Gellert, artistas
Adele White Vincent
Anton Refregier, artis

tas
Beatrice Kahn, Wholesale 

and Warehouse Workers 
unijos veikėja

Richard O. Boyer,
toj as

rasy-

David Aiman, novelisfas
Murray Heisler, kailia- 

siuvių unijos veikėjas
Ben Field, novelistas
Philip Evergood, artistas
Theodore Ward, drama

turgas
Fanny Golos, moteriškų 

drapanų siuvėjų unijos vei
kėja

Sidney Finkelstein, auto
rius, rašytojas

Anthony Teney, tapyto-

Maskvą kitaip aiškina, 
kodėl West Pointo 
studentai apkaltinti

Maskva. — Sovietų darbo 
unijų laikraštis Trud rašo:

—Vyriausybė karinės 
West Pointo Akademijos 
Amerikoje apkaltino 90 
studentų, daugiausia futbo
lo lošėjų, ne dėl to, kad jie 
apga-vingai laikė kvotimus, 
bet del to, kad jie neturė
jo palinkimo į karą. TJįi ti
kroji priežastis, kodėV rei
kalaujama pašalint juos iš 
akademijos.'

Lloyd L. Brown, novelis- 2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Rugpiūčio-Aug. 31, 1951
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Skubesys ir rūpestis kaip©
fl

gfawgels© lignų ir pamišimo priežastis
Gyvenimas šioje šalyje 

yra nekantriai skubus, 
ypač dabartiniu laiku, sako 
amerikiniai sveikatos žino
vai. Amerikiečiai šuoliais 
bėga nuo vieno darbo prie 
kito, nuo vienos dienos prie 
kitos, ir iš tokio spartaus 
gyveninio nubėga i per 
ankstyvą kapą.

—Mes skubime ir mes rū
pinamės, — sako daktaras 
Albertas P. Seltzer, ra
šydamas žurnale Today’s 
Health. — Skubesys ir rū
pestis eina ranka rankon, 
ir abudu yra pavojingi 
sveikatai.

Skubėjimas ne tik sparti
na esamąjį darbą; jis aks- 

jtina\ visus kūno organus 
skubėti. Kuomet žmogus 
skubi, tai patankėja širdies 
plakimas, kvėpavimas ir pa
kyla kraujo spaudimas.

Žmogaus kūnas nėra taip 
padarytas, kaip lenktynių 
automobilis. Jei kūnas vei
kia smarkiau negu jam 
skirta, tai įtempimas var
gina ir per daug dėvi Įvai
rias jo dalis.

Jeigu automobilis varo
mas smarkiau, negu viduti
nis jo greitis, tai mašina 
per greitai nusidėvi. Taip 

^•‘žmogaus kūnas. Skirtu
mas tame, kad galima už 
kelis šimtus dolerių nusi
pirkti naują inžina automo
biliui, bet naujos kūno sis
temos jau nenusipirksi.

^Rūpesčio veikmė
Rūpestis pąliečia kūną 

pančiai kaip skubesys. Rū
pestis padidina gyvybinius 
.kūno veiksmus.

Rūpestis yra normalus 
dalykas tam tikrose sąly
gose, pavyzdžiui, kada rei
kia ištrūkti iš sunkios pa
dėties. Pati gamta vra su
teikus rūpestį, kad žmogus 
galėtu sukaupti jėgas ir 
įveikti pavojus bei sunku
mus, su kuriais jisai susi
duria.

Bet gamta taikė rūpesti 
tik retkarčiais naudoti. O 
kada žmogus atsiduoda rū
pesčiui per dažnai arba 
nuolat, tai rūpestis gadina 
kūną, vargina nervų siste
mą ir sukelia nesveiką įver- 
žimą visame kūne.

Trombosis
Skubesys ir rūpestis yra 

p/ife^stimi daugelio ligų, 
kaft) fizinių, taip ir dvasi
nių.

- Nuo skubesio ir rūpesčio 
dažnai išsivysto širdies li
ga, vadinama koroninis 
trombosis. Koroninių krau
jagyslių arterijų pareiga 
yra pristatyti kraują šir
dies raumenims. Bet štai 
sukrekėjo gabaliukas krau
jo ir užtvenkė tokią krau
jagyslę. Tai jau trombosis. 
Kuomet širdinė a r t*e r i j a 
taip užsikemša, tai tam ti
kra dalis širdies raumenų 
negauna kraujo ir miršta.

Tokiu trombosiu serga la
bai daug vidutinio amžiaus 
žmonių. Ši liga daro iš 
žmogaus vargingą ligonį ir 
dažnai numarina.

Nors pamatinė trombosio 
R’ežastis dar nežinoma, ta- 

u įrodyta, jog skubesys 
rūpestis, apsunkinant 

širdies darbą ir varginant 
jos^kraujagysles, žymiai pa
didina trombosio • ligonių 
skaičių.
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AUKŠTAS KRAUJO 
SPAUDIMAS

Skubesys ir rūpestis ne
sveikai kelia kraujo spaudi
mą. Kuomet tik žmogus 
skubi ar giliau susirūpina, 
visada pakyla kraujo spau
dimas. Nustojus skubėti 
bei rūpintis, kraujo spaudi
mas atslūgsta. Bet jeigu 
žmogus per eilę metų nuo
lat skubi ir rūpinasi, dėl to 
gali susidaryti ir pastoviai 
per aukštas kraujo spaudi
mas.

Angina pektoris
Kita širdinė liga yra 

angina pektoris. Pavadini
mas sudarytas iš dviejų lo
tyniškų žodžių: a.ngo — 
smaugiu ir pencus (pecto
ris) — krūtinė.' Lietuviš
kai išvertus, tatai būtų 
krūtinės smauglys, ši liga 
sudaro ypač aštrų skausmą 
krūtinėje.

Kada širdis verčiama per 
skubiai dirbti, š i r d i n ė s 
kraujagyslės turi jai nešti 
nepakeliamai daug kraujo; 
o kai kraujagyslės pavargs
ta nuo per sunkaus darbo, 
jos ūmai ima ir užsidaro, 
tuo tarpu sustabdydamos 
kraujo plaukimą į širdį. 
Tatai sukelia smarkius, ve
riančius sopulius “po krū
tine” arba ties širdžia, kai
riojoje krūtinės pusėje. 
Tdks priepuolis ir pasmau
gia daug žmonių.
Didžiausia mirčių priežastis
.Širdinių kraujagyslių trom

bosis, angina pektoris, per 
aukštas kraujo spaudimas 
ir arterinių kraujagyslių 
sukietėjimas su tokiomis 
savo pasėkomis, kaip krau
jo pratrūkimas smegenyse, 
uremia (kraujo užsiterši
mas atmatomis) ir širdies 
sustojimas — vis tai vadi
namos kraujo apytakos li
gos. Ir šios ligos kasmet 
numarina didžiausią skaičių 
amerikiečiu.v
Skubesys, rūpestis 
ir vidurių ligos

Skubėjimas, nerimastis, 
rūpestis gali sužaloti ne 
tik širdį ir kraujo apytaką, 
o taip pat ir kitus kūno or
ganus, — pavyzdžiui, skil
vį ir žarnas.

Viduriai dažnai atsisako 
virškint maistą todėl, kad 
žmogaus nervai suerzinti 
per skubėjimą ir rūpestį. 
Patsai valgymas ant grei
tųjų kenkia maisto virški
nimui. Ne veltui visas pa
saulis pajuokia amerikie
čius kaip tautą su užkietė
jusiais viduriais. .

Daugybė amerikiečių ser
ga skilvio ir žarnų skaudu
liais dėl nuolatinio skubėji
mo ir nerimastaujančio rū
pesčio.

Iš skilvio sienelių sunkia
si įvairūs virškinamieji che
miniai syvai (enzimai) ir 
truputis hidrochlorinės 
rūkšties, kuri padeda virš
kinti maistą. Skilvys yra 
taip gamtos sutaisytas, kad 
galį atlaikyti tiktai tam ti
krą kiekį minimų syvų ir 
rūkšties. Bet kai tų chemi
kalų per daug priplaukia, 
jie pradeda graužti skilvio 
pamušalą. Tatai daro skau
dulius (ulcers) skilvyje bei 
žarnose.

Kai žmogus skubi ar ner
vingai rūpinasi, dėl to dau
gėja tų cheminių skysčių 
kiekiai skilvyje ir žarnose, 
ugdydami skaudulius. Ta
tai būna ypač tuomet, kai 
žmoguš “ant tuščių vidu
rių” arba su menku paval
giu skubi ir nerimastauja.
ALKOHOLIS, RŪKYMAS
Alkoholis ir rūkymas dau

gina skilvio rūkštį ir kitus 
virškinamuosius chemika
lus; tad ir gali prisidėti 
prie skaudulių sukėlimo vi
duriuose. Antra vertus, 
žmonės dažnai, todėl be sai
ko rūko ir geria., kad yra 
susirūpinę.

Nervų ligos
Nuo skubėjimo ir rūpes

čio išsivysto nervų ligos. 
Nepaisant, kaip žmogus 
jaustųsi “kietas,” bet jo 
nervai gali atlaikyti tiktai 
tam tikrą kiekį paskubos

KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI
Skelbiama, kad pereitais 

metais katalikų tikyba šio
je šalyje paaugo 868,737 na
riais. Skaičiuojama, kad da
bar Jungtinėse Valstijose, 
įskaitant Alaska ir Hawaii 
salas, yra 26,634,878 katali
kai.

Gydytojų organizacija, 
vadinama American Ps5r- 
chiatric Association^ savo 
surinktomis žiniomis, an- 
skaitliavo, kad 1949 metais 
Jungtinėse Valstijose buvo 
8 milijonai, 500 tūkstančių 
ligonių su pakrikusiu pro
tu. .

Ta padėtis iki šiol nepa
gerėjo, nes proto ligonių 
skaičius padidėjo dar 150 
tūkstančiu, c

Skaitliuojama, kad 81% 
suaugusiu žmonių Jungti
nėse Valstijose perka ir 
skaito juoku leidinius (com
ic books). O vaikų yra 92%, 
skaitančių tokius leidinius.

’ Prainešąma, kad Jungtinė
se Valstijose daug dides
nis nuošimtis saužudysčių 
įvyksta virš 45 metų, negu 
jaunesniame amžiuje.

Alabamos valstijoj yra 
valdiškas patvarkymas, kad 
vyras laikomas atsakomin- 
gu už savo žmonos prasi
kaltimus. Bet, moteriai 
prasikaltus, vyras turi tei
sę pliekti savo pačiulę kar
klu, nestoresniu kaip pirš
tas.

Garsusis Amerikos poetas 
Walt Whitman turėjo var
gų už savo raštus.

1865 metais Whitmanas 
tarnavo Jungtinių Valstijų 
iždo' departmente. Šio val
džios skyriaus viršininkas 
buvo skaitęs knygą, užvar- 
dytą “Leaves of Grass” 
(Žolės Lapai), "kuri buvo 
atspausdinta pirm 10 metų.

Sužinojęs, kad tos knygos 
autorius yra Walt Whit
man, viršininkas už tai pa
šalino jį iš tarnybos.

Jungtinės Valstijos per 3 
pastaruosius metus * išleido 
11 bilijonų dolerių vykdy-; 
mui Marshallo plano prieš. 
komunizmą užsieny j.

bei rūpesčio. Toliau nervai 
ima irti ir “šokinėti.”

Daugiau amerikiečių ser
ga nervais, negu bet kokia 
kita liga. Beveik kiekvie
nas yra turėjęs nervų pa
krikimą, nors ir trumpam 
laikui.

Pusė skaičiaus visų einan
čių pas gydytojus žmonių 
yra tik nervų ligoniai; pas 
juos nerandama jokios fizi
nės ligos. Kitoje besigy- 
dančiųjų pusėje yra 25% 
tokių, kuriem prie f izinės li
gos yra prisidėjęs nervų su
irimas.

Protligės
Nervų suirimas veda į 

protligės. Ir proto ligoniai 
užima daugiau lovų Ameri
kos ligoninėse, negu visi ki
ti ligoniai sykiu.

Tie skaitmenys rodo, jog 
skubesys ir rūpestis bloškia 
amerikiečius Į nervų suiri
mą, o nervu suirimas — i v z C v

Muzikos kompozitorius 
Georg F. Handel paskutinę 
savo kompozicija pavardino 
“How Dark, O Lord, Are 
Thy Ways.” šią kompozi- 

iciją jis užbaigė, visai ne
tekęs regėjimo.

Išgarsėjęs suktybėmis, re- 
publikonas J. Barneli Tho
mas, buvęs Jungtiniu Vals
tijų kongresmanas iš New 
Jersey, kėsinasi tapti laik
raštininku. Pranešama, kad 
Thomas nunirko 3 Bergen 
apskrityje, N. J., savaiti
nius laikraštukus, ir jų vie
ton leis vieną stambų laik
rašti, c

Už valdžios pinigu sukty
bes Thomas buvo įkalintas 
ir uždėta jam piniginė bau
da. Paskui jis, dali laiko 
atsėdėjęs kalėjime, buvo pa
leistas. Bet sakė neturįs pi
niginių sutaupų.,

Taigi valdžia žada tyrinė
ti, kas finansubia naują 
Thomaso laikraščio- leidy
kla. C

Miestas Baltimore, Md., 
dar ir dabar vartoja 13,500 
gesinių lempų kai kurioms 
gatvėms apšviesti.

Jungtinių Valstijų val
džioje, taip , pat miestų ir 
atskirų valstijų valdybose 
tarnauja bei dirba viso 6 
milijonai, 402 tūkstančiai 
žmonių, arba po .vieną iš 
kiekvienų 24 gyventojų.
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New Jersey valstija turi 
17 istorinių vietų. . Žymes
nės vietos yra: prezidento 
Cleveland© gimtavietė ; 
George Washingtono buvei
nės karo metu prieš Angli- 
ją; gimtinė vieta kapitono 
James Lawrence, kuris bu
vo autorius posakio: “Don’t 
give up the ship!” (Neap
leisk laivo) ir poeto Walt 
Whitmano namas.

P’rieš pat mirtį preziden
tas Franklin D. Roosevel- 
tąs, ruošdamas tekstą savo 
prakalbai, parašė šiuos žo
džius :

' “The only limit’to our re
alization of tomorrow will 
.be our doubts of today. Le.t 

protligių įstaigas.
MARINTOJAI

Skubesio ir rūpesčio ligos 
kartu numarina daugiau 
amerikiečių, negu automo
biliai, gaisrai ir kitos nelai
mės; skubesys ir rūpestis 
pražudo daugiau žmonių, 
negu vėžys ar bet kokia ki
ta liga; sugaišina daugiau 
darbo valandų, negu visos 
slogos, kuriomis kasmet 
serga milijonai amerikiečių.

Skubėjimas yra dalis 
šiandieninio Amerikoje gy
venimo, o rūpestis eina ko
ja kojon su skubėsiu. Tai 
dvynukai, kurie ardo Svei
katą ir grūmojd pačiai gy
vybei.
Kas skuba ir rūpinasi

Darbininkas skubi, norė
damas darbą atlaikyti, įro
dyti savo naudingumą sam
dytojui; rūpinasi, bijoda
mas prarasti darbą, negalė
damas lėšų apsimokėt bei 

us move forward with a 
strong and active faith.”

(Vienintelis rubežius mū
sų pasisekimui rytoj bus 
tiktai mūsų abejonės šian
dien. Eikime pirmyn su 
stipriu ii* veikliu pasitikė
jimu.)

Valdinis Cenzo Biuras 
skaičiuoja, kad 1950 metais 
kiekvienam Jungtiniu Vals
tijų gyventojui atsiėjo po 
8360 taksu, vidutini a i 
imant. 1942 metais buvo tik 
$171 taksų, kiekvienam 
amerikiečiui, padalinus ly
giai per visus.

Benjamin Franklin buvo 
ižymus revoliucinio Ameri
kos karo vadovas dėl išsi
vadavimo nuo Anglijos. ’ O 
io sūnus William buvo New 
Jersey valstijos gubernato
rius ir tuo naciu laiku reiš
kė savo ištikimybę Anglijos 
karaliui.

William už tai su kitais 
Anglijos šalininkais buvo 
suimtas ir uždarytas kalė
jime.

Areštavus sūnų, tėvas 
Beniamin Franklin pareiš
kė:

“Ši mano sūnaus ištiki
mybė Anglijos karaliui yra 
kaip kokia tragedija mano 
šeimoje. Ta žaizda mano 
širdyje ilgai nebus užgydo-

Socialistų Partija,' kaip 
organizuota jėga, pirmu 
kartu pasirodė šios šalies 
politikoje 1892 metais. Ta
da vadinosi Socialist Labor 
Party (Socialistų Darbo 
Partija). Tais metais Si
mon Wing, iš > Massachu
setts valstijos, kandidatavo 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus nuo minimos parti
jos.

Pereitais metais valdinis 
Cenzo Biuras darė visuoti
ną šios šalies gyventojų su
rašinėjimą, bet galutinas jų 
apskaičiavimas bus užbaig
tas tik 11952 metų pabaigo
je. Tas visas darbas lė- 
šuos 90 milijonų dolerių, 
arba po 33 centus už kiek
vieną Jungtinių Valstijų 
gyventoją.

Kazys Bevardis 

užtikrint ateiti sau ir šei
mai.

Smulkusis biznierius bė
gioja ir rūpinasi, kaip iš
siversti.

Jei pasikalbėtumė
te net> su pasiturinčiais 
smulkiaisiais Brooklyn o 
ar kito miesto lietuviais 
biznieriais, tai sužinotumė
te, kad jų galva negauna 
ramybės net tada, kai jie 
išvažiuoja vienai-kitai sa
vaitei į atostogas.

Neramus rūpestis ir sku
besys taip pat vargina gy
dytojus, advokatus, rašyto
jus, mokslininkus, artistus, 
mokytojus. Nerimastis ir 
skubėjimas kamuoja ir 
kompanijų vadus ir stam
biuosius kapitalistus, kurie 
turi visko daugiau negu 
reikia. Visi esame matę 
spaudoje apie tokių ameri
kinio gyvenimo didikų 
nervų suirimus ir nusižu
dymus.

DARBAS. SKUBESYS 
IR RŪPESTIS

Norint sveikatą palaikyti, 
sako gydytojai, reikia veng
ti paskubos darbo, protar
piais pasilsėti ir palaikyti 
ramu ūpą. Bet darbininkas 
fabrike negali stapčioti—jis 
vejamas kuo skubiausiai 
dirbti, šis gydytojų recep
tas pritaikomas tiktai 
žmonėms, kurie gali lais
viau savo laiką tvarkyti.

Plieno ar vario viela gali 
atlaikyti tik tam tikrą svo- 
rį-itempimą. Žmogaus ner
vai taip pat tegali atlaikyti 
įtempimą tiktai iki Jiems 
pakeliamo laipsnio.

Gydytojų patarimai
Kada žmogus jaučiasi 

skubesio varomas ir susier
zinęs, tai jis jau per daug 
yra įveržęs nervus, ir turė
tų sustoti, kaip pataria gy
dytojai.

Nežiūrint visų kitų užsi
ėmimų, žmogus turi gauti 
laiko ramiai, neskubint pa
valgyti, truputį pasilsint 
pirm valgio ir pavalgius.

Vienas ar du vakarai per 
savaitę turėtų būti poilsiui 
pašvęsti.

Būtinai reikia užtenka
mai išsimiegoti.

Reikalingos ir atostogos.
Tai tikrieji gyvenimo rei

kalai, o ne laiko gaišinimas.
Jeigu koks didelis •klau

simas neduoda ramybės, 
tad visapusiškai apsvars
tyk jį ir žiūrėk, kaip gali
ma būtų tą klausima iš
spręsti. Jei galima keblųjį 
klausimą tiesioginiu veiki
mu išrišti, tuojau taip ir 
padaryk.

Jei klausimas nesvarbus, 
bet neįmanomas greitai iš
spręsti, tai visai pašalink jį 
iš galvos.

Tiesa, kai kurie klausimai 
negali būti tuojau išrišami 
nei užmirštami. Tai ypač 
pavojingi nervams ir svei
katai klausimai.

Geriau yra pakeisti užsi- 
ėriiimą, negu nuolat bijoti 
ir nerimauti, kad to darbo 
tinkamai neatlikai ir todėl 
gal jį prarasi.

Daugelio rūpesčių galima 
išvengti, jei planingai gy
venama.

Norint be skubesio ir su
sierzinimo gauti tam tikrą
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traukinį, anksčiau išeik iš 
namų.

Jei ant rytojaus turėsi 
atsakingesnį darbą ar už
davinį, tai iš vakaro anks- S-z
čiau eik gulti ir geriau iš
simiegok.

Stengkis neišleisti viso 
uždarbio. Pasitaupyk ry
tojui.

Kuomet žmogus viendie- 
niškai gyvena, o netekęs 
darbo ar pajamų, neturi jo
kių sutaupų, tai susiduria 
su skaudžiu, slegiančiu rū
pesčiu. Papuolus į tokią pa
dėtį, kai kurie net nusi
žudo.

Kiekvienas skaitytojas 
matys, kurie nurodymai 
jam praktiniai galimi, o ku
rie ne.

Tačiaus baigsime daktaro 
Seltzerio žodžiais:

“Laikykitės blaivios pro
to ramybės. Naudokitės 
dabarčia ir ramiai ruoški
tės ateičiai. Neskubėkite, 

i Nesirūpinkite. Bet gyven
kite.” J. C. K.

Paukščiai plečia 
miegligę

Washington. — Valdinė 
Sveikatos įstaiga surado, 
kad juodvarniai ir šarkos 
platina miegligę, bet ne tie
sioginiai.

Uodai gauna miegligės 
perų iš tų paukščių; paskui 
jie perais apkrečia žmones 
ir arklius.

•Miegligė (ecephalitis) ne- 
atbundamai užmigdo išti
siems mėnesiams bei me
tams, taip dažnai ir numa
rina. 1

1949 metais Jungtinėse 
Valstijose 780 žmonių sirgo 
mieglige, o 1950 m. jau 
1,051.

SODA VIRIME
NAIKINA VITAMINUS

Verdant valgius, ameri
kietės dažnai įdeda sodos, 
kad greičiau išvirtų. Bet 
soda sunaikina daug B ir 
C vitaminų.

Epsom salt neturi vertės 
žaizdoms saugoti nuo bak
terijų.

Anglijos Randy Turpin 
laivu Queen Mary pribū- 
na New Yorkan persiim
ti su Ray Robinson, iš 
kurio jis paveržė viduti
nio svorio kumštininko 
čampijonatą Anglijoje į- 
vykusiose kumštynėse. Su 
juo persiims rugsėjo 12- 
tą.

i



Havana—Amerikų Paryžius
Rašo

JUOZAS VARNAS
dirbančių darbininkų ran
kose. žodžiu, pačiūose svar
biausiuose gyvenimo daly
kuose, vis dėlto, yra lygybė, 
nors kojomis žemę pasiekę 
kaikurie asmenys to nepri
pažįsta. ..

Neužilgo sumirga žvaigž
dės danguje. Motorai ug
nimi kriokia. Vakaro ty
lumoje orlaivis smarkiai 
veržiasi pirmyn. Netrukus 
sumirga milijonai šviesų ir 
apačioje. Jau esame virš 
Havanos — Kuboje. Orlai
vis pradeda leistis žemyn; 
keleiviai diržais p risijuosia 
prie sėdynių; greit jau bū
sime žemėje, atogrąžų ro
juje.

Ne be priežasties Havana 
yra žinomas kaipo Šiaurės 
ir Pietų Amerikos “Pary
žius.” Už kokio kvartalo 
nuo centrinės miesto aikš
tės, kur gatvės labai siau
ros, taip, jog stebiesi, kad 
tramvajus jomis gali prava
žiuoti žmonių nesutriuškin
damas, yra net ir viešbutis 
vardu “Paris.” Pagal iška
bą, jame galima gauti lovą 
už 20, 40 ar 60 centų, bet 
ne daugiau kaip už vieną 
pesą. Kadangi Kubos cen
tas yra lygus mūsų centui 
ir jų pesas—mūsų doleriui, 
tai lengvai galima suprasti, 
jog šis “Paryžius,” kaip ir 
tikrasis Prancūzijoj, ne vi
siems yra rojus.

Abelnai, kainos už mais
tą, rūbus, butą, knygas ir 
kitus reikmenis nėra 
mesnės, o kartais net 
aukštesnės kaip pas mus. 
Vidutinis, švarus kamba
rys, pavyzdžiui, kainuoja 
penkis1 pesus (dolerius), 
taip pat, kaip ir bet kuria
me mūsų krašto viešbutyje.

Policininkas, kuris paly
ginti neblogai yra apmoka
mas, gauna devyniasdešimt 

| su v viršum dolerių per mė
nesį. Iš tos sumos dar iš
skaito pensijos mokestį. 
Be to, jis turi pirktis savo 
uniformą ir ginklus iš tos 
pačios algos, žodžiu, vidu
tiniam žmogui Kuboje nėra 
lengva galą su galu suvesti.

Miesto aikštėje, to dėk ga
lima sutikti nemažai taip 
vadinamų “vadovų.” Iš už 
bet kurio kampo, vienas iš 

.jų prisiartina ir užkalbina 
tave. Po įžanginės kalbe
lės, jei klausais, jis gana 
švelniai paklausia, kokiame 
viešbutyje esi apsistojęs. 
Jei pasakai, kad esi apsisto
jęs viename iš didžiųjų vieš
bučių, tai jis medum ištep
tu liežuvėliu suokia ir ža
da nuvesti net ir ten, kur 
gulbės pieno yra.

Giliai atsikvėpęs, palšo
mis ‘gaidžio akimis į tave 
pažiūrėjęs, jis taria: “Ži
nai, mister, visi taksių šo
feriai ir turistu vadovai 
tai yra komunistai... bet 
aš tai tamstą nuvesiu, kur 
yra ko nors verto pamaty
ti:.. ne į kokį patvorį... 
ir 'tt.” žodžiu, jam kalbos 
niekad nepritrūksta, jei tu
ri kantrybės klausytis. Ge
riausia, tačiau, yra tokių 
“vadovų” vengti,, jeigu ne
nori bėdon.įkliūti.

Miestas turi pakankamai 
pripažintų turistų agentū- 

viais ir ūžiantieji jo moto- rų, kuriose galima už kele- 
rai. Pajunti, jog tavo ir tą dolerių pasisamdyti pa- > 
kitų keleivių gyvybės yra 
lakūno rankose.

Juk gamtos jėgos, vėjai 
danguje ir bangos jūroje, 
yra labai “demokratiškos.” 
Nelaimėje, beskrenda n t i s 
tame orlaivyje turtuolis žū
tų lygiai taip pat lengvai, 
kaip ir paprastas žmogelis. 
Jie abu patiki savo gyvybes 
orlaivio patarnautojų ir 
daugybės kitų žemėje be-

Visus metus darbo žmo
gus praleidi prikaustytas 
prie fabriko, nors ir nema
tomais retežiais. Kiekvie
nos dienos geriausios valan
dos prabėga bežiūrint į dun
dančias mašinas ir į gyva
tiškai besiraitančias, rau
dono, karšto plieno sroves. 
Pažvelgi kartais į tyliai 
slenkančius, baltus debesis, 
aukštai, aukštai dangaus 
mėlynėje, ir prisimeni seną 
dainelę:

Lėkčiau lėkčiau,
kad galėčiau, 

sparnus
kad turėčiau.. .

Bet kur gi tu, paprastas 
žmogelis, nuplasnosi, ne
bent į galiūną... Neišmin
tinga, tačiau, yra pragerti 
sunkiai uždirbtus dolerius. 
Be to,, stikliuko dugne, kol 
kas niekas laimės nerado ir 
puskvortėje savo bėdų pa
skandinti nepajėgė. Karš
toje dienoje smagu yra iš
gerti alaus stiklą, bet ir 
pro saliūno langą matosi 
tie patys balti debesys su 
mėlynu dangum. Jie šypsos 
ir vilioja.

Prisimena vakacijos, nors 
jos dar toli. Daug išmin
tingiau, atrodo, yra sutau
pyti kiek pinigų ir nors sa
vaitę metuose pa u k š č i o 
sparnais paskraidyti. Ke
liavimas orlaiviais yra pri
einamas beveik visiems. 
Tiesa, kelionė truputį dau
giau kainuoja, bet kitos iš
laidos, kaip valgis ir vieš
bučiai, galima beveik už
miršti. Greit prabėga ke
lios valandos orlaivyje ir 
esi savo pasirinktoje vieto
je. ;

O kaip gražu yra pakilti: 
aukštai nuo žemės, paimti, 
nors laikinai, visus- --savo 
vargus bei bėdas ir pajus
ti laukinių dangaus beribių 
laisvę. Kartais o r 1 a i v i s 
skrenda per pačius debesis. 
Jie atrodo lyg pasakiški 
balti kalnai mums dar ma
žai težinomo pasaulio.

Kas galėtų užmiršti besi
leidžiančią Lietuvos saulę, 
raustančius debesis ir kaž
kur toli, toli, palei tamsią 
girią bedainuojančią mergi
ną? Pro motorų ūžimą, pa
sigirsta žodžiai:

Supinsiu dainužę
iš meilės jausmų, 

Suteiksiu sparnus
jai pilkų debesų...

Staiga orlaivis neria į 
debesį, nusipurto lyg mil
žiniškas plieno plunksnomis 
apaugęs paukštis, pajutęs 
šaltą rūką, greit perskren
da jį ir skuba tolyn, tolyn...

Ateina vakaras. Aukštai 
akimis neapmatoma beribė 
mėlynė; horizontai apgaub
ti debesimis ir rūkais; apa
čioje ramiai guli gilusis 
vandenynas. Pranyksta ri
bos tarp jūros' ir dangaus, 
nes rūkuose paskendęs van
denynas atrodo lygiai tokia 
pat melsva bedugnė, kaip 
ir begalinis dangus viršuje.

Karai, streikai, kainos, 
bedarbė ir visi kiti klapatai 
pasidaro mažiau realūs. 
Vienintelis tiaras pasaulis 
yra tiktai orlaivis su kelei-

Paukščio

tikimas vadovas. 0 pama
tyti Havanoje yra ko, nes 
miestas yra daug didesnis, 
negu tikiesi jį rasti.

Iš penkių milijonų Kubos 
gyventojų, milijonas ir du 
šimtai tūkstančių gyvena 
Havanoje. Dvi didžiosios to 
krašto industrijos yra cu
kraus ir tabokos gamyba. 
Plantacijose 
skurdus, tai

gyvenimas 
visi, kas gali,

veržiasi į miestų.
Bažnytkaimiuose, 

kaip ir Meksikoje

kaip kad ispaniškai kalban
čiose Šalyse. ^Nežiūrint skai
drutis tropikų dangaus, jau
ti tamsų jos šešėlį, apgau
biantį kiekvieną lūšnelę ir 
pablyškusį vaikelio veidą.

Pietinio Illinois Lietuvių 
Praeitis ir Dabartis

jie gauna $100 pensijos. Tai 
didelė jiems pagelba.

lygiai 
arba 

prieškarinėje Lietuvoje, di
džiausias pastatas papras
tai yra bažnyčia. Aplink 
ją glaudžiasi pakrypę lūš
nelės ir krautuvėlės. Kai 
kuriose iš jų net ir grindų 
nėra. Teko matyti vienoje 
bakūžėje didelė šėpa su 
veidrodžiu duryse, nors jau 
ir apdaužytu, bestovinti ant 
laito. Prie jos sėdėjo pa
blyškęs, niūrūs vaikėzas ir 
pravažiuojančio turistų au
tomobilio lyg ir nepastebė
jo. Gyvenimas ten stovi vie
toje, lyg vanduo pelkėje.

Pats Havanos miestas ne
gali skųstis stoka katedrų 
ir bažnyčių . Bet kiek iš jų 
naudos? Prisimena visa 
kalno pašlaitė, nuklota mar
muriniais kryžiais, balto
mis, kaip sniegas, angelų 
statulomis ir antkapiais. 
Tropikų saulėje viso to bal
tumas net akis veria, o ka
pinių net ir galo nesimato, 
tiktai kitoje jų pusėje be
stūksanti bažnyčia. Gražu 
ir švaru, bet toks grožis 
žmogų tiktai šiurpu nukre
čia.

Per metų metus, be abe
jo, turtingieji kubiečiai ten 
laidojasi ir milijonus pini
gų supila. Bet argi nebū
tų galima mirusius pagerbti 
ir be tokių Ynilžiniškų iš
laidų? Dabar iš to nau
dos neturi nei turtuoliai, 
nei prasti žmoneliai, nekal
bant jau apie tuos, kurių 
kaulai po marmuru truny- 
ja. Vienintelį paaiškinimą 
duoda tiktai niūrūs bažny
čios bokštas, stūksąntiš ki
toje kapinių pu’seje: “Mir
tis. iš to pasidžiaugia”:..

Katalikų bažnyčia, aišku, 
iš to turi milžinišką pelną. 
Tas. primena senovės Egip
to dyasiškiją, kuri versdavo 
to krašto valdovus statyti 
piramides, kuriose užbalza- 
muoti jų kūnai būdavo pa
laidojami. Kai kurie valdo
vai, jei išgalėdavo, testa
mente užrašydavo dalį sa
vo turto, kad po jų mirties 
kasdien būtų atnešama prie 
jų kapo piramidėje gar
džiausi valgiai ir gėrimai. 
Jų sielos, pagal dvasiškuos 
išaiškinimus, sugrįždavo iš 
mirusiųjų pabaliavoti.

Šiandien tai mums gana 
juokingai išrodo, nes mes 
žinome, jog ne karalių sie
los, bet Egipto kunigėliai 
gerai pabaliavodavo. Juo
dai apsirengę katalikų ku
nigai tomis pačiomis pėdo
mis seka, kiek tai yra gali
ma dabartiniais laikais. Jie 
irgi sugeba gražiai pragy
venti ir pabaliavoti. Pa
sauliui gi. duoda tik kapus 
ir pažadus ’ pomirtinės lai
mės. Niekur mirties gaivi
nimas nėra taip ryškus,

West Frankforte liepos 29 
( Nepertoli ji ir nuo miesto I dieną, Lietusių svetainėj, įvy- 
darbįninko. Siaurutėje, dul
kėtoje gatvėje į akis įkren
ta maža dirbtuvėlė. Akme
ninės grindys nešluotos, po
piergaliais ir papirosų ga
lais nuklotos; zuslano kojos 
iškrypę, o ant jo sėdi gana 
jaunas, barzda apžėlęs, ap
šepęs vyras. Jis skubiai iš
muša auksinės spalvos pa
gražinimus bei raides ant 
aligatorių odos piniginių 
bei kitų turistams parduo
damų išdirbinių. Vaizdas 
slegiantis ir beviltiškas.

Kas kita yra turtingosios 
klases vilose. Reikia pripa
žinti, kad kubiečiai turi pui
kų grožio skonį. Toje gat
vėje, kur gyvena milijonie
riai, teko matyti labai gra
žių, moderniškų namų. Lan
gai artistiškais grotais iš
puošti; sienos baltos arba 
šviesiai rudos; takai mau
rų stiliaus spalvuotomis 
plytelėmis iškloti; aplink 
šlama ilgakasės karališkos 
palmės, lyg ir kviesdamos 
pasidžiaugti vaišingais jų 
pavėsiais. Gražu ir malo
nu, bet tokių vietų yra ne
perda ug.

Dabartinė turtingoji kla
sė, kuri gana gražiai ir len
gvai nugyveno, dėka pavel
dėtų turtų, gal ir jaučia sa
vo nuo žmonių atitrūkimą, 
bet jiems atrodo jau pervė- 
lu ką nors apie tai daryti. 
Jie kimba prie praeities, 
prie garbės jos garsiųjų 
didvyrių, ir palmių pavėsy
je sapnuoja. Bet gyvenimas 
eina pirmyn. Jaunimas sten
giasi sukurti savo ateitį, 
nors kartais jiems ir nepa
siseka.

Viename naktiniame klu
be • yra šokėja vardu Kar- 

•mena. Jos akys juodos ir

uyių sveta 
ko didelis pabaliavojimas. 
žmonių suėjo labai daug. Vi
sos draugijos susidėjo, kad ši 
sueiga būtų didelė ir pasek
minga.

Buvo užkviestas dalyvauti 
West Frankforto meras, mies
to teisėjas ir lietuvis komisio- 
nierius Mikshis.

Visi jautėsi smagiai.
Lietuvių svetainė yra cent

ras viso veikimo.
Čia pažymėsiu, kad Lithua

nian Home Association svetai
ne verta apie $6,000.

Svetainės bendrovė ant vie
tos turi kokia 30 narių, o kiti 
gyvena Chicago j ar
vietose.

—o—
Kitos Draugijos

West Frankforte
Lietuvių Piliečių Klubas, turi

kitose

veikia

tis; jos antakiai ilgi, lyg 
kregždės sparnai, ir joskUJCU, XLUlj 11 AVIAI-

žvilgsniui priduoda laumės | tijų.
burtus. Graži ji ir grakšti.

Ji norėjo būti artistė, bet 
tėvai neleido. Tada gavo 
darbą Havanos pašte. Dirb
dama ten, susitiko Ameri
kos prekybos laivyno jūri
ninką ir apsivedė. Jis bu
vo vokiečių kilmės ameri
kietis ,o ji—kūbietė. Viskas 
baigėsi persiskyrimu.

Mat, jos vyras buvo la- 
I bai prisirišęs prie jūros, bet 
ji, sulaukus dukrelės, norė
jo pradėti kurti pastovius 
namus. Keista, kad vyras, 
turintis pakankamai kilnu-, 
mo prisirišti prie jūros ir 
laivo, negalėtų turėt pakan
kamai kilnumo apleisti visa 
tai dėl jaunos savo žmonos 
ir dukrelės... Genys mar
gas, bet svietas dar mai
gesnis, sako seni žmonės. 
Bet genys, kaip gerai žino
me, prie stuobrio neprisiri
šu... Jis ieško kirmėlių ir 
vabalu... I

Jūrininkai, greičiausia, 
myli ne jūrą, bet uostus, 
ypač tuos, kuriuose yra 
gražių merginu. Jei mo
raliniu principų iiems 
ir trūksta, jie galėtų 
tačiau, bent daugiau są 
žinės turėti. Tokie vyrai 
turėtų viengungiais nugy
venti, arba, kaip vienuoliai, 
jūra apsivesti.

Karmenos yra ne 'pirma 
ir ne paskutinė istoriją. O 
ji atrodo sąžininga, ir gerų 
troškimų moteris. Ji šoka 
naktiniame klube, kad ga
lėtų aprūpinti savo dukrelę, 
kurios nenorėjo palikti 
Jungtinėse Valstijose be tė
vo ir motinos. Ji tikis ras
ti .vyrą, kuris duotų jai pa
stovius namus. . . •<

žodžiu, romantiškoji Is
panijos praeitis Havanoje 
maišosi su Jungtiniu Vals
tijų moderniškumu, bet pa
grindinės gyvenimo proble
mos tuo nėra išsprendžia
mos. Ekonominiai, Kuba 
remiasi ant Jungtinių Vals-

Menas ir architektū
ra, tačiau, yra ryškiai kū- 
biški ir savo originalumo 
nenustoja . Kokia bus tos 
gražios tropikų salos atei
tis, sunku yra pasakyti, 
ypač šiais netikrumų pil
nais laikais.

Tiems, kurie nori smagiai, 
draugiškoje atmosferoje 
vakacijas praleisti, Havana 
yra miestas vertas aplanky
ti. Tiems, kurie daugiau 
pinigų turi, negu žino, ką 
su jais daryti, tai irgi ne
bloga vieta. Vadovas pa
rodė gemblerių klubą, ku
ris yra atdaras žiemos me
tu. Prieš jį yra didelis fon
tanas, aplink kurį stovi di
delės devynios marmurinės 
merginų statulos, visos Ie
vos kostiume. B a g o č i a i 
amerikonai, kaip paaiškino 
vadovas, tą gemblerių klu
bą palieka lygiai kaip ir 
tos merginų statulos — be 
kelnių.

Kae- 
gene- 

vyresnysis

Keturi pavaduojančiojo komiteto nariai pirm pertraukimo derybų už pertaiką 
song mieste eina derėtis, kuria linija vykdyti karo paliaubas. Iš kaires: kinietis 
rolas Hsieh Fang, šiaurinės Korėjos majoras Lee Song Cho, amerikietis 
generolas 'Henry I. Hodes ir rear admirolas Arleigh Burke. Derybos nutrūko karo tę
simo ir plėtimo šalininkams napalm bombomis užmušus šiaurinės Korėjoj komiteto 
policininką Yao Ching-hsiangą ir sužeidus kitą neutralėje zonoje, kuri skaitoma nu
ginkluota ir turinčia būti saugia abiejiems.

apie 68 narius.
Piliečių Klubui pirminin

kauja W. Zubras. Vice-pirmi- 
ninkas yra A. Navickas, fb 
nansų sekretorę Šapalienė, 
protokolų sekretorius P. Lan
kininkas, iždininke A. Šaulie
nė.

Lietuvių Politikos Klubas 
turi 79 narius. Ne visi nariai 
gyvena West Frankforte. Ki
ti gyvena kituose miestuose. 
Klubui pirmininkauja M. J. 
Stankevičius.

Šunų Draugija turi 50 na
rių. Sūnų Draugijai pirminin
kauja M. Dranginis, f in. raš
tininkas Ph. Miglinas, proto
kolų raštininkas W. Zubrus, 
kasierius M. Stankevičius.

—o—
Lietuviai Politikoje

Lietuviai džiaugiasi

Apie bitininkus
West Frankforte seniau bu

vo daug' bitininkų, 
beveik išnyko. Tik 
turi 26 bičių avilius.rJi: 
dosi, buvo ir pirmas bitinin
kas. Pirmą avilį padarė pas 
Mikulskį.

M. Kairys turėjo daug avi
lių, bet dabar bitininkyste 
jau neužsiima.

Stambus bitininkas buvo ir 
F. Rūkas. Geras tai buvo vy
ras. Visi jį su pagarba atsime
na. Mirė 1948 m.

Feliksas šiaučiulis taip pat 
buvo pasekmingas bitininkas. 
Gaila jo. Mirė 1948 m.

—o—
LDS kuopa

LDS kuopa neblogai gyvuo
ja. Daug joj darbuojasi čia 
gimusi lietuvė Ann Biežis. Ji 
darbuojasi ir parengimuose.

LLD 138 kuopa turi mažai 
narių — tik 8. Tai negerai. Ji 
tikrai galėtų padvigubinti sa
vo narių skaičių.

>abar jie 
Mielinas 

, ro-

Prisimena senus
Westfrankfortiecius

Vietos lietuviai pri&įmen 
kurie Či

kad 
jie išrinko miesto ko,misionie
rium Albertą Mikshį. Tai jau
nas, gabus ir sumanus vyras, 
žinoma, už jį balsavo ne tik 
lietuviai, bet ir kitų tautų 
žmonės ir daug čiagimių ame- Į 
rikonų. 1

Nors kandidatų buvo daug, tuos savo frentus, 
bet Albertas Mikshis geriau-1 seniau darbavosi ir kurie da

bar gyvena Chicagoje, Det
roite ar kur kitur, r

Jie prisimena Deveikius, 
Strupinskus, Rugienių, Moc
kienę, Juškauską, Morkūnus, 
žvinakį, 
mulius,

Per 
siunčia 
dienų.

šia pasirodė. Iš to galima 
spręsti, kad jis yra labai po
puliarus.

Ateiviai 
politikoj.

pradeda reikštis

—o—

kapinėse palaidota

per

Sūnų

Kapinės

Lietuvių 
virš 300 žmonių. Šios kapines 
nupirktos 1914 m. 1915 me
tais jose palaidotas pirmas 
lietuvis Stanis Datkevičius. 
Didžiuma čia palaidotų 
65 metus amžiaus.

Kapinės priklauso
Draugijai. Draugijos nariams 
ir jų šeimų nariams žemė 
duodama veltui. Kiti turi mo
kėti.

Į laidotuves, paprastai,' su
eina visi lietuviai, be , skirtu
mo politinių pažiūrų.

Skaičius mirštančių didėja.
Kelios savaitės atgal mirė 

Leonas Grigas. Jautrią kalbą 
pasakė M. Dranginis. Drangi
nis jau kelias atitinkamas kal
bas pasakė. Jisai kalbėjo ir 
šiaulio laidotuvėse.

Šiemet mirė J. Mališauskas, 
J. Ujinskas. 

—o—
Kaip su darbais

Orient kompanija turi 
mainas. Gerai dirba 
Orient numeris pirmas, 
mainoj dirbama keturios
uos. Dirba apie 600 angliaka
sių. Kitos mainos dirba tik 
2-3 dienas į savaitę.

No. 2 mainoj dirba apie 11 
šimtų, o No. 3 tik 200.

Kituose šios apylinkės mies
teliuose, kaip Zėiglery, Herri- 
ne darbai mainome taip pat 
blogėja' .Prastai dirba ir Ben- 
tdno mainieriai.

Seni angliakasiai patenkin
ti, kad susilaukę 60-ties metų

tris 
tik 

Toj 
die-

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

Vaičiulionienę, Ta
il ataitį ir daugelį kitų, 
šį korespondentą jie 
jiems didelį glėbį labų

—o—

daug medžių, suža- 
stogų, bet namų 
nes viesulą šovė

Tornado

Birželio mėnesį tornado du 
kartu nusiaubė West Frank- 
fortą, tik ne tokioj baisioj 
formoj, kaip anam istoriniam 
tornado.

Išlaužė 
lojo daug 
nenunešė,
aukštesniam lygy. , 7 '

—o— Y
Šis ir tas

t

Walteris Zubrus žad^f grei
tu laiku vykt Čhicagon pas 
savo sūnus.

Walteris jau 54 metus gy
vena šioj šalyj, kurion atvy
ko 1896 m. lllinojaus mainose 
dirbo nuo 1913 metų. Vilniai 
aukojo $10.

Vilnies pikniko proga ar 
šiaip atostogomis šiomis die
nomis buvo pasišovę lankytis 
pas chicagiečius Anna Dran
ginienė, Vitumskas, Cecilija 
žvinakienė.

—o—
Lietuvaitės profesijose

West Frankforte yra dvi 
lietuves mokytojos — Helen 
Dranginis ir Mary Barštis.

Taip pat ir dvi norsės — C. 
Barsis ir A. Baker.

Korespondentas.

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su

PROŠVAISTES
' Knyga, kurioje telpa

arti 150 Jono Kaškaičio
’ ■ gražiausių eilėraščių

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

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

*
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.

\ Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalii.

I A IQ(7r 110-12 ATLANTIC AVENUL, f
LAI JI L RICHMOND, HILL 19, N. Y.?

4 pusi.—Laisve (Liberty); Penktad., Riigpiūčio-Aug. 31, 1951
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A. VIENUOLIS

KALĖJIME
\ (Tąsa)

Aš skubu gaudyti lydį, bet, pagavęs, 
žiūriu... kad tai ne lydys, tik toji bai
sioji kirmėlė.

Ir vėl pabudau, visas persigandęs ir 
' prakaitu apsipylęs. Lūpos buvo sukepu

sios, o vandens nė lašelio nebeliko. Atsi
sėdau lovoj ir norėjau sulaukti taip ryto 

! ir gydytojo.
Šit jau ir švinta.
Pro langą aiškiai matyti vandeny 

plaukąs mečetės minaretas, po kuriuo 
pulkų pulkais nardo kilbukai... šit gan
dras atsistojęs ant minareto geria geria 
vandenį, bet niekaip iki soties negali pri
sigerti ... už kameros durų ūžia žmo
nių balsai.. . įeina. į kamerą kalėjimo 
prievaizdas ir, pasistatęs šalto vandens 
kibirą, pradeda mane laistyti... taško 
vandenį, o man į burną negali patekti nė

• vienas lašelis ... “Gydytojo, gydytojo!” 
šaukiu aš, rodydamas į burną. ..

Atėjo gydytojas ... senas, senas sene
liukas . .. ir pradėjo ieškoti manęs po vi
sas kameros kertes ... Surado ... Išsiė
mė iš kišenės termometrą, iš kurio pra- 
dėjb varvėti šaltas vanduo, pridėjo prie 
mano lūpų ir suriko: “Neškit jį, meskit 
•jį!..Tuo tarpu pagriebė mane su lova 
keli sirgai, nunešė į rūsį ir pastatė ker
tėje ...

Rūsys tamsus ir baisus .. . sienos ir 
lubos aptaškytos juodu, vietomis sukre
šėjusiu krauju ... nuo jų po vienas kito 
varva dideli kraujo lašai. . . rūsio pa
sieniais ir viduasly guli žmonių ir gy
vulių kaulų krūvos, tarp kurių dar kru
ta čia žmogaus ranka, čia koja, čia kokio 
gyvulio gromuliuoją nasrai ... vienu 
pasieniu bėga mažutis tyro vandens upe
lis... prie jo daugybė kniūbsčia sugulu- 

^«ių žmonių ir gyvulių . .. visi jie ištroš
kę geria, geria vandenį ir jokiu būdu 
negali iki soties prisigerti.. .

Užgniaužęs kvapą, žiūrėjau į šitą re
ginį ir pats noriu prie jų prisitaikinti 
gertų.

Ketoje kertėje pakėlė galvą iškapoto
mis, akimis kuprys-.... norėjo atsistoti, 
beLJubų užkliuvęs, pardribo ir prislėgė 
savimi žmogų—tik kaulai' subraškėjo...

Už upelio didelė landynė ... per ją 
matyti platūs tyrlaukiai, dideli kalnai 
su Kazbeku vidury.

— Bėgt reikia, bėgt!... susirūpinau 
visas... — išlįsti pro tą landynę... pa
bėgti per tuos tyrlaukius... perlipti per 
kalnus Kazbeko kairėj... o ten nebe toli 
jau ir Lietuva ... kas mane tada besu
laikys? ...

Ir vėl pakirdau ... Kameroj jau buvo 
šviesu. Troškulys perėjo, bet . ėmė krėsti 
drugys. Atėjo gydytojas, išklausė, apžiū
rėjo, išbarškino, parašė receptą ir paža
dėjo perkelt į kalėjimo ligoninę, jei iki 
vakaro nepasveikčiau.

Kitą dieną perkėlė mane į kalėjimo 
ligoninę. Įvedė į ją anksti rytą,- kada 
čia, po tuojau buvusios mieste^ demon
stracijos, dabar atgabenta daugybė su
imtų ir sužeistų demonstrantų — dar
bininkų.

D^r esant man už ligoninės durų, pa- 
^tejpo jodoformas, karbolis ir kiti smar
kai kvepiantieji vaistai, sumišę su su
tręšę jusio kraujo kvapu. Pasigirdo de- 

, javiniai.
Įėjęs- į pirmą kambarį, likau it stabo 

-> ištiktas: jame visos lovos buvo sunkiai 
sužeistų žmonių priguldytos. Vieni jų, 

j apraišioti skepetomis, nosinėmis ir ki- 
. • tais skarmalais, it pasliki gulėjo lovose 

ir laukė medicinos pagalbos, kiti rangėsi 
ir baisiai vaitojo. Ypač mano akis at- 

• kreipė vienas juodas kalnėnas: jis sėdė
jo susirietęs kampe, žemėj, ir kilodamas 
aukštyn rankas šaukė: “Alach kerim, 
Alach kerim!” Jo buvo suardytas smak
ras ir nukirsta apatinė lūpa; iš tolo bu
vo panašu, tartum jis turi dantyse įsi
kandęs didelį kruvinos mėsos gabalą.

Apie sužeistuosius iš lėto vaikštinėjo 
keli nešvarūs felčeriai, o kitam kamba
ry triūsė du gydytojai. Čia pat tarp lovų 
stovėjo ir ginkluoti kalėjimo sargai. Jų 
buvo daugiau, negu felčerių ir daktarų.

Bįita kamera irgi buvo pilna žmonių, 
flbet jau lengvai sužeistų. Visi jie išblyš- 

Ke, ir, rodėsi, nusiminę sėdėjo žemėj ir 
,*•' laįjkė gydytojo apžiūrint.,

Trečioje kameroje buvo šiaip įvairūs 
ligoniai ir pagijusieji.

Dauguma jų zgulėjo, ir tik keli, apsi
siautę apsiaustais, stovėjo prie lango ir

tylomis žiūrėjo į kalėjimo kiemą, kame 
vaikščiojo ir žvangėjo grandinėmis ka
torgininkai kaliniai. Čia mane nustebino 
kažkokia nejauki tyla. Prabilus į juos 
“kamardžiobat,” (gruziškai — sveiki) 
visi jie iš visų lovų ir kerčių gyvai atsa
kė “kogim'ardžios,” (sveiki) ir vėl visi 
nutilo.

Sargas man parodė pasieny lovą, į ku
rią aš nusirengęs ir atsiguliau.

Nors ligoninėje buvo man ir nebe taip 
nuobodu, bet vis dėlto jaučiaus ir vienas, 
ir labai suvaržytas. Čia jau ir dieną, ir 
naktį dežuravo kameros sargas. Taip pat 
nebegalėjau susirašinėti su draugu B. 
Sargai nors čia* buvo kaliniams ir palan
kesni, ir elgdavos švelniau, bet vis dėlto 
kalbėtis drausdavo. Vienintelis mūsų 
nusiraminimas tai buvo žiūrėti pro lan
gą į kiemą, kur nuo ryto iki vakaro 
žvangėdavo grandinėmis katorgininkai, 
keisdavosi,kareivių komandos ir atlikda
vo savo pasivaikščiojimus politiniai.

—Kodėl gi čia tiek daug sergančių 
kalinių? —vieną kartą paklausiau ypač 
palankų mums sargą seniuką, kuris la
biau už kalinius nemėgdavo tylos.

— Čia, mat, daugiausia manifestan
tai, —noromis atsakė; jis.

— Nejaugi policija tiek daug sužeidė 
gatvėse, išvaikydama manifestaciją?

— Kur tau: kas išsigelbėjo gatvėje 
nuo kulkų ir kalavijų, tą sužeidė nuova
doje.

— Kurią gi jie turi tiesą mušti suim
tus gatvėje žmones, tarpe kurių kartais 
gali atsirasti ir visai nekaltų? — klau
siau jį toliau.

— O kas jums,sakė, kad jie neturi tie
sos? Kas, ar jie už tai atsako . .. Tai dar 
niekis, kad pamuš arba bent kiek sužeis, 
bet kai visiškai nekaltą žmogų nukauna, 
tai tada kas jiems davė tiesą. Juk jiems 
lengvas atsakymas: sužeistas, malšinant 
manifestaciją gatvėj, ir atgabentas į 
nuovadą, mirė... Ir tiek tiesos.. . Ka
lėjimas tai, bra, didelė mokykla, — pa
sakojo toliau įsikalbėjęs senis, — ir tik 
kalėjime permanysi, kas yra tvarkda
riai miestsargiai, pristavai, gubernato
riai. 'Paklausk, štai šituos (kryptelėjo 
galva į ligonius), už ką jie sėdi. Kalėji
me ir vagies gero nerasi: vis vargšai ir 
neįgudėliai. O ten, apačioj, — sargas 
kryptelėjo galva į bokštą, — yra tokie 
rūsiai, į kur patekęs jau niekas gyvas 
nebeišeina, — buvo pradėjęs šnabždėti, 
bet, išgirdęs 'koridoriuje žingsnius, nuti
lo.

Vieną sekmadienį, po pietų, sujudo vi
so kalėjimo administracija. Pro kalėjimo 
langus buvo matyti kiemo dalis, per ku
rią vedžiojo po vieną ir varinėjo pulkais 
kalinius iš vienų durų į kitas, nešiojo lo
vas, priegalvius, apklotus.

Ligoninėje tiek pat krutėjo. Truputį 
pasveikusius ligonius išrašinėjo iš ligo
ninės ir sutupdė į kamerą. Kiek pagiju
sius perkėlinėjo į kitus kambarius prie 
lengviau sergančių, palikdami vietas 
naujoms aukoms.

— Ką reiškia tasai jūsų šiandieninis 
judėjimas? — paklausiau aš prievaizdą, 
nešusį pro šalį priegalvių'glėbį.

— Šią naktį laukiame daug svečių, — 
atsakė skubėdamas.

Ir, iš tikrųjų, jis neapsiriko. Dieną 
buvo girdėti mieste triukšmas, šaudy
mai, o viduųaktį atvarė į kalėjimą, tik 
nebegalinčius paeiti vežte atvežė, dau
gybę suimtų manifestantų. Mes visi, pa
šokę iš savo lovų, pripuolėm prie langų. 
Smalsumo apimtas, mažai tesipriešino ir 
mūsų prievaizdas. Plačiai atsivėrė ka
lėjimo vartai, ir į kiemą sugriuvo didelė 
minia raitų ir pėsčių, ginkluotų ir be
ginklių žmonių. Iš karto sunku buvo vie
nus'* nuo kitų atskirti ir, apskritai, ką 
nors suprasti. Ypač darė baisų įspūdĮ, 
kad tokia didelė minia ir taip tyliai lai
kėsi, buvo girdėti tik arklių trempimai 
ir retkarčiais komandos viršininko 
trumpi aitrūs žodžiai.

Vidury kiemo raiteliai nusėdo nuo ar
klių. Apsiaustųjų beginklių tarpe staiga 
kilo klegesys, bet tučtuojau pasigirdo 
šiurkštūs komandos žodžiai: “Smirno,” 
“molčat,” ir minia nutilo. Tik tada aš 
gerai įžiūrėjau ir atskyriau beginklius 
manifestantus nuo apsiginklavusių pli
kais kartais miestsargių, įžiūrėjau kiem
sargių lazdas, kazokų rimbus. Tuo tarpu 
dvi policijos ir kazokų eilės sustojo nuo 
manifestantų būrio iki kalėjimo durų.

— Marš! — pasklido nakties tylumo
je komandos žodžiai ; bet nė vienas ma
nifestantų nepakrutėjo iš vietos. Tylėjo 
ir budeliai.

(Daugiau bus)

New Jersey Gyvenantiems
Nariams ir Prieteliams

LLD 2-ros Apskrities pik
nikas įvyks sekantį sekma
dienį, tai yra rugsėjo 2 d., 
Lietuvių Liuosybės Parke, 
Linden, N. J. Pradžia 1- 
mą vai. po pietų.

Gerbiamieji New Jersey 
valstijos lietuviai, šios ap
skrities komitetas specialiai 
kreipiasi į jus, prašydamas 
dalyvauti šiame šios vasa
ros paskutiniame piknike.

Šios vasaros paskutinį 
pikniką atžymėkime skait

lingu jame dalyvavimu!
Taip pat praišome: Kas 

turite knygeles su bilietu
kais,- išparduotais ar ne, 
visas atsineškite į pikniką, 
nes šiame piknike tikrai 
bus jie suvartoti.

PASTABA: Praeitų me
tų bilietukai taip pat geri. 
Todėl nepamirškite, jei kas 
turite, atsineškite.

LLD 2-ros Apskr.
Komitetas

New Jersey Žinios
Cliffside

Jau buvo rašyta Laisvėje, 
kad Kazys Grinius randasi 
karo veteranų ligoninėje, 
Long Island, N. Y. čia jam 
buvo padaryta operacija ir 
nupjauta koja. Dabar praneš
ta, kad vėl daryta operacija 
ir antroji koja nupjauta. Tai 
baisi tragedija žmogaus gyve
nime.

Mes reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą ir linkime Gri
niui ir jo šeimai stiprios iš
tvermės atsilaikyti prieš šią 
skaudžią nelaimę.

—o---
Plačiai pas lietuvius varto

jamas posakis, būtent:
“Paduok velniui pirštą, tai 

jis griebs visą ranką.”
Tokį gobšumą turi ir Ro

mos katalikų kunigai.
Kai šiuom laiku reakcija 

visu įsiutimu šturmuoja, tai 
ir šie juodvarniai kiša savo 
snapą j civilinį žmonių gyve
nimą, kur tik jiems proga pa
sitaiko. Štai vietos Holy Na
me Society (švento vardo 
draugija), globojama Romos 
Katalikų Epiphany (apreiški
mo) parapijos, renka parašus 
po peticija, kad visose čia 
viešose mokyklose (Public 
Schools) būtų mokinama reli
gijos, nors, kaip yra žinoma, 
kiekviena parapija turi prie 
bažnyčios savo, katalikiškas 
mokyklas. Jų gobšumas dar 
nei čia nesibaigia.

Jau nuo pirmo pasaulinio 
karo čionai gyvuoja karo ve
teranų postas ir, kaipo patri- 
jotiška organizacija, draugin-

Thomienei. Prokuroras Gro
ver C. Richman tvirtina, kad 
Thomas bus priverstas baus
mę valdžiai sumųkėti pirma, 
negu pradės biznį. Palauk
sim ir pažiūrėsim, ar taip bus. 

—o-- -
Newark

Sam Sukup, savininkas 
maudynių Hightstown Swim
ming Pool, buvo patrauktas 
teisman už negrų diskrimina
vimą. Minėtas maudynių savi
ninkas bylą pralaimėjo. Tei
sėjas Bosshart pareiškė, kad 
dėl žmonių spalvos ar rasės, 
tiesioginiai ar netiesioginiai, 
diskriminacija nebus tolcruo-' 
jama. Maudynių savininką 
teisman patraukė negrai tė
vai, kurių vaikai nebuvo Įlei
džiami į minėtas maudynes.

—o—
Jersey City

Šiame mieste viena didžiau
sių išdirbysčių, tai Colgate-’ 
Palmolive Peet Co. šiuos žo
džius rašant, darbininkai išė
jo streikan, reikalaudami di
desnio užmokesčio bei darbe 
geresnių sąlygų. Majoras 
Kcnny tuojau atskubo su savo 
pagelbininkais taikyti darbi
ninkus su- darbdaviais. Ar 
kompanija išpildys darbinin
kų reikalavimus, tik ateityje 
sužinosim.

Kazys Darbininkas

Senbernis yra kaipo su- 
veniras tūloms moterims, 
kurios suranda geresnį, 
baigdamos savo “jaunys
tės” dienas.

Cleveland, Ohio
Pasisekęs spaudos piknikas

Rugp. 19 d. mūsų metinė 
iškilmė — spaudos piknikas— 
Įvyko iškilmingas ir gausus. 
Nors pradžioje rengimosi 
šiam piknikui atrodė koks tai 
trūkumas energijos, bet jam 
artėjant dd. smarkiai sukru
to dirbti, kad gerai pasisektų 
ir būtų derlingas.

Manyje pakilo ūpas padir
bėti, kai išgirdau, kad iš 
Long Island, N. Y., draugė 
Raulušaitienė tęsia visą baksą 
rankdarbių išleisti piknike. O 
jinai jau buvo suteikus puikią 
dovaną parvesti į Clevelandą, 
kuomet ten buvau sustojusi 
grįžtant iš Meno Mokyklos. 
Ir vietoje pasigiminėti, ji ry
žosi dar daugiau paaukauti. 
Kas pažino d. Raulušaitienę 
Clevelende, tie visi žinom jos 
didelę energiją darbininkiš
kam veikimui. Per ilgą eilę 
metų ji puikiausia pasirody
davo su rankdarbiais ar šiaip 
darbštumu. Labai gaila, kad 
d. Raulušaitienė Clevelandą 
apleido.

Gerai dirbo gaspadoriai, 
g as p a d i n ės- k o m i s i j a. M a ryte 
Nikas visą dieną pardavinėjo 
tikietus, vakarop jai padėjo 
ir jos vyras Nikio. Dovanoms 
daiktus, puikius rankdarbius, 
aukojo A. Raulušaitienė, M. 
Nikas, J. žebrys, A. Kliving- 
ton, K. Salen, A. Rogers, Rū

bai, M. Tyzenhouse, J. Wer-. 
nėr, Mrs. Palton, M. Geda- 
minskas, Januliai, Mrs. Skle- 
ris, Bubulienė. Jonas Citutis 

z— $2, Pritarėjas spaudai — 
$10.

Dovanas gavo J. žebrys, 
Gendrėnienė, M. Aranuk iš 
Detroito, Kripas, V. Augusti
nas, O. Gendrėnienė. Mrs. 
Skleris prie įžangos gavo 
metams dienraštį Vilnį, Mrs. 
Lesnick — pusei metų Laisvę. 
Buvo išleista daug kitų dova
nėlių.

Kaip visose didelėse pra
mogose, taip ir šioje, buvo 
trūkumų. Dirbti norinčių ma
žai, klaidas mato visi. Dir
bantiesiems nebuvo kada ge
riau išplanuoti. Aš pati apsi
ėmiau tik pora dienų pirm 
pikniko, nes mačiau didelį % 
reikalą apsiimti, nors buvau 
užversta kitais darbais. Gyve
nimas, tai mokykla. Stengsi
mės, kad kitais metais viskas 
būtų 'geriau.

Svečiai prašomi atleisti, jei 
kas ne visai gerai ėjosi. Šir
dinga padėka visiems darbi
ninkams. Taipgi dękingi esam 
visiems svečiams už skaitlin
gą atsilankymą. Ačiū mūsų 
tėvui J. žebriui, kad mus vi
sus tvarkoje vedė. Pelno liko 
po $100 abiem dienraščiams, 
Laisvei ir Vilniai.

Komisijos Narė.

Tūlos moterys apie 50 me
tų nori būt, kaip B-29.

Spartakas

-------—------------- ------ ---------------------* |

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. - 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

e
1113 M t. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110

goję nuotaikoje sugyveno, 
šiuom laiku postas pasistatė 
gražų namą. Virš minėta Epi
phany parapija suorganizavo 
iš savo parapijiečių Catholic 
War Veterans postą ir už po? 
ros blokų ant tos pačios gat
vės, George Rd., pradėjo sta
tyti savo namą. Suprantama, 
jog biznio atžvilgiu kiek pa
kenks senajam postui. Ar tai 
ne aišku, kaip tie inkvizicijos 
autoriai briaunasi dominuoti 
visą socialį žmonių gyveni
mą ?

—o—
Hąckensack

Jau nuo 1888 metų čia eg
zistuoja Hackensack ligoninė. 
Dabar perstatatoma bei padi
dinama dėl naujų 110 lovų. 
Tai bus didžiausia Bergen 
apskrityje ligoninė. 

—o— .
Apsivogėlis ęx-kongrcsma- 

nas J. Parnell Thomas vėl tu* 
ri nesmagumų sg valdžia.

Kaip yra žinoma, Thomas 
kongresmanaudamas buvo nu
teistas už naudojimą valdžios 
iždo žmonių algoms, kurie 
valdžioje nedirbo. Už tai buvo 
nuteistas iki 18 mėnesių kalė
ti ir 40 tūkstančių dolerių pa- 
simokėti. Atsėdėjęs kalėjime 
9 mėnesius, buvo paleistas, o 
piniginę pabaudą pažadėjo 
dalimis atmokėti, bet dai' iki 
šiol nėra atmokėjęs. Dabar 
Thomas nusprendė tapti laik-> 
raštininku ir jau nupirko 3 
Bergen apskrityje nedidelius 
laikraščius, o jų vietoje 'Įei
siąs vieną stambų laikraštį. 
Valdžia, sužinojus apie šią 
Thomas propoziciją, pradėjo 
tyrinėti jo turto stovį, bet kol 
kas sužinota tiek, kad visas 
turtas priklauso jo žmonai

DIDYSIS METINIS

PIKNIKAS
RENGIA LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ROJI APSKRITIS

SEKMADIENĮ, RUGS. SEPT. 2-R Ą

LITHUANIAN LIBERTY PARK
310 Mitchell Avenue, Linden, N. J.

Prasidės l-mų vai. po pietų ir tęsis iki vėlumos ,

ŠOKIAMS GROS PAV1DŽIO ORKESTRĄ

Valgių ir gėrimų bus visiems iki soties

Įžanga 50 centų asmeniui (taksai įskaityti)

KELRODIS: Iš Brooklyno — traukiniais nuo «33rd St. ir 8th Ave., New 
Yorke, 1:10, 3:25, 4:50 P. M., Pennsylvania Station. BUSAIS iš Eliza
beth ir Newark: Bus 44 iki Woods Avenue, Lindene.

z
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ŽINIOS 15 LIETUVOS Prašo pagalbos
Liaudies demokratijos saliu 
literatūros paroda x

VILNIUS, birž. 10 d. —
Lietuvos Mokslų akademijos 
biblioteka keičiasi literatūra 
su liaudies demokratijos šalių 
bibliotekomis.

Šiomis dienomis Mokslų 
akademijos biblioteka suren
gė gautosios literatūros paro
dą. .Atskirose vitrinose išdės
tytos mokslinės knygos ir 
mokslinė bei literatūrinė pe
riodika, išleidžiama Lenkijor 
je, Čekoslovakijoje, Rumuni
joje, Bulgarijoje, Albanijoje, 
Kinijos liaudies respublikoje 
ir Vokietijos demokratinėje 
respulikoje. Didelis dėmesys 
šių šalių mokslinėje literatū
roje skiriamas tarybinio 
mokslo pasiekimams. Parodoje 
eksponuojama eilė knygų, pa
rodančių nepaprastą domėji
mąsi tarybinės šalies mokslu 
ir kultūra.

Atskirame stende išdėstyti 
Lenkijos literatūriniai žurna
lai ir laikraščiai. Viename jų 
— “Nova kultūra” — išspaus
dintas platus J. Keleros 
straipsnis “Iš Pabaltijos res
publikų literatūros.”

Parodoje eksponuojama 
taip pat Visasąjunginės vals
tybinės užsienio literatūros 
bibliotekos Maskvoje leidžia
ma bibliografinė literatūra, 
skirta knygoms, leidžiamoms 
liaudies demokratijos šalyse.

—o—
Mokyklos ruošiamos naujiems 
mokslo metams

ŠIAULIAI, birž. 5 d. — Pa
sibaigė dvi dienas trukusi sri
ties Darbo žmonių deputatų 
tarybos sesija, kuri apsvarstė 
klausimą dėl sėkmingo mo
kyklų paruošimo naujiems 
mokslo metams.

Pranešimą padarė srities 
vykdomoj’o komiteto pirminin
ko pavaduotojas Kairelis. Sri
ties mokyklose jau išsivystė 
pasiruošimas naujiems moks- 

, lo metams. Visur remontuoja
mos mokyklų patalpos, inven
torius, ruošiamas kuras. Sri
ties centre pradėtos remon
tuoti trečioji ir penktoji pra
dinės mokyklos, septynmete 
mokykla Nr. 4 ir kitos mo
kyklos. Didelę pagalbą ruo
šiant mokyklas naujiems 
mokslo metams teikia mokyk
las šefuojančios įmonės — 
“Elnio” odos-avalynės kombi* 
natas, medžio apdirbimo kom
binatas ir kitos įmonės.

Srities rajonuose rengia
mos masinės sekmadienių ir 
šeštadienių talkos mokykloms 
remontuoti. Talkose dalyvau
ja tūkstančiai kolūkiečių ir 
tarybinių ūkių darbininkų. Jie 
įsipareigojo iki rugpiūČio 20 
d. aprūpinti kaimų mokyklas 
kuru bei baigti remontuoti 
mokyklų patalpas Ir mokyto
jų butus, šiais metais į apy
linkes ir kaimus atvažiuos 
šimtai jaunų mokytojų. Jiems 
remontuojami gyvenamieji 
namai, ruošiamas -kuras, pa
skiriami sodybiniai sklypai.

Tytuvėnų rajono Šiluvos 
apylinkėje statomi nauji vidu
rinės mokyklos rūmai. Pasta
tą mokyklai naujų mokslo 
metų pradžiai gaus Šeduvos 
rajono Baisogalos apylinkės 
vaikai;
j Visur baigtas mokyklinio 
amžiaus vaikų surašymas. Sri
ties moksleivių skaičius žy
miai padidėjo, šiais metais 
miestuose ir kaimuose veiks 
apie 900 mokyklų, kuriose 
mokysis 120 tūkstančių moks
leivių. Srities tarybos sesija 
priėmė nutarimą, siekiantį 
sėkmingai paruošti rųokyklas 
naujiems mokslo metams.

—o—
Kauno muzikinio dramos 

teatro gastrolės
‘ VILNIUS, birž. 19 d. —Vil

niuje, Operos ir baleto teatro 
rūmuose, prasideda Kauno 
muzikinio dramos teatro 
gastrolės, kurių metu bus pa
rodyti septyni muzikiniai pa
statymai : J. Miliutino opere
tė. “Trembita,” K. Listovo 
“Svajotojai,” N. Strelnikovo 
“Baudžiauninkė,” B. Aleksan
drovo “Manoji Giuzel,” J.

NewYorto^^K^ZinlOT
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Lankėsi svečiai Paskutinis užkvietimas LDS 1 kp. susirinkimas
Antradienį Laisvės įstaigoje 

ir Kultūriniame Centre lankė
si tolimi svečiai, J. Stulgaitis 
ir jo draugė iš Cicero, 1)1. 
Stulgaitis su savo žmona ap
lankė brolį, gyvenantį Stough
ton, Mass. Ta proga atsilan
kė ir į mūsų įstaigas.

Kartu buvo Anna Tukis iš 
Stoughton, Mass., ir B. Ra- 
dzevich iš Canton, Mass. Ap
žiūrėjo mūsų spaustuvę, Kul
tūrinį Centrą, pasigerėjo. 
Stulgaičiai atsinaujino Laisvės 
prenumeratą ir \ dienraščiui 
paaukavo $3. Radzevich ir A. 
Tukis paaukavo Laisvės reika
lams po S2.

Beje, gerbiama Radzevich 
pereitą Laisvės pikniką, May- 
narde, prie įžangos tikietų ga
vo dovaną $100, iš kurios ji 
jau pirmiau aukavo darbinin
kų reikalams. Malonu buvo 
pasimatyti ir pasikalbėti' su 
svečiais. š.

Čepulių pagerbimui 
parė rugsėjo 29

Visi įsitėmykite, kad Vinco 
ir Onos Čepulių 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
minėjimas ir kartu jų akty
vaus visuomeninio darbo atžy
moj imas įvyksta šeštadienį, 
rugsėjo 29, Liberty Auditori
joje.

Kviečiame visus ir visas iš 
anksto bilietus įsigyti. Bilie
tus galima gauti Liberty Au
ditorijoje ar dienraščio “Lais
vės” raštinėje.

Protesto susirinkimas
20 įžymių veikėjų prisidėjo 

prie sušaukimo protesto susi
rinkimo, kuris įvyks rugsėjo 
10 d., St. Nicholas Arena, 69 
W. 66 St., Manhattane.

Šaukėjai nurodo, kad Smi- 
tho aktu' pasiremiant birželio 
20 d. buvo areštuoti keli ųni- 
jistai. Jie kaltinami “suokal- 
biavime nuversti Amerikos 
valdžią.”

Susirinkimo šaukėjai sako, 
jog toks kaltinimas nepama
tuotas ir šiame susirinkime 
bus išaiškintas. Kviečia visus 
ir visas dalyvauti.

Darbininkų algos 
biskį pakilę

Industrinis komisionierius 
Corsi raportuoja, jog šių 
metų birželio mėnesį N. Y. 
miesto darbininkų savaitinės 
algos, proporcionaliai skai
čiuojant, siekė $62.25, o gegu
žės mėn. buvo $61.69. .

Bet jis nenurodo, kiek per 
tą laiką produktų kainos pa
kilo. Jeigu alga pakilo 56 
centais, tai vien tik maisto 
kainos pakilo- kelis kartus 
daugiau.

Areštuotas už žmonos 
sumušimą

Julius Heller buvo patrauk
tas teisman ir padėtas po 
$1,000 kaucija. Jis kaltina
mas sumušęs savo žmoną už 
tai, kad ji reikalavo, iš jo $5 
į savaitę kiekvieno vaiko už
laikymui. Helleriai turi ketu; 
ris vaikus, tai jis kas savaitė 
turėtų savo žmonai duoti po 
$20.

Jis prisipažino kaltu ir 
prašė kauciją sumažinti, bet 
teisėjas pareiškė, kad jis ne
užsitarnauja kauciją numa
žinti.

Štrauso “šiknosparnis,” J. O- 
fenbacho komiška opera “Pe- 
rikola,” E. Kalmano operetė 
“Silva.”

Dar kartą prašome* ir kvie
čiame visus New Yorko apy
linkės lietuvius dalyvauti Li
teratūros Draugijos 2-ros Ap
skrities piknike šį sekmadienį, 
rugsėjo (September) 2 d., 
Lithuanian Liberty Parke, 
340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J.

Geroji, Pavidžio orkestrą 
gros šokiams. Bus prakalbos. 
Valgyti ir gerti bus iki soties. 
Prasidės 1-mą valandą po 
pietų ir tęsis iki vėlumos. 
Įžanga 50 centų,

Kelrodis: Iš Brooklyno ir ’ / . f
f I

Veteranai protestuoja, 
prieš valdžios žygį

Kaip tik City Housing Au
thority paskelbė, kad bus už
daryti dabartiniai veteranų 
namų projektai ir visi vetera
nai bus perkelti į kitus na
mus, pasipylė veteranų pro
testai prieš tokį valdžios nuta
rimą.

Veteranai nurodo, jog toks 
nutarimas buvo padarytas be 
jokio pasitarimo su vetera
nais; kad šis tarimas padaro 
daug veteranams nuostolių, 
nes daugelis jų savais pinigais 
savo butus išdekoravo ir ki
tus investmentus padarė.

Bet ko labiausia veteranai 
bijo, tai kad jiems naujuose 
namuose reikės mokėti nuo 
$65 iki $75 į mėnesį nuomos, 
kuomet dabartinė vidutinė 
nuoma yra apie $34. Tai dau- 
gelis- veteranų negalės tokios 
aukštos nuoimos mokėti. , v

Nepamatuotas didesnių 
mokesčių reikalavimas

t , - ■ -h—— 4 ; j >' j į

Darbo Partijos kandidatas 
miesto tarybos prezidento vie
tai Clifford T. McAvoy nuro
do, jog telefonų kompanijos 
reikalavimas leisti pakelti 
mokestis yra nieku nepama
tuotas.

Metinės- kompanijos įeigos, 
iki 1951 m. birželio 30 d. sie
kia $53,678,097 arba 37 pro
centais daugiau, negu buvo 
metai laiko atgal. Tai ko dau
giau kompanija nori?

McAvoy todėl protestuoja 
prieš tokį pasikėsinimą išplėš
ti iš telefonų naudotojų nau
jus milionus dolerių.

Daugiau taksų, bet 
mažiau pirkėjų

Miesto “sales tax” įeigos už 
balandį, gegužę ir birželį pa
siekė $43,424,841, tai beveik 
11 milionų dolerių daugiau, 
negu tais% pąčiais.- 1^50 metų 
mėnesiais buvo'surinkta.

BeLšiemejt buvo rtaksąi^; mo
kama po 3 centus nuo dole
rio, kuomet metai laiko atgal 
tik po 2 centus, Tai parodo, 
kad šiemet pirkėjų buvo daug 
mažiau.

Miesto darbininkai 
prašo didesnių algų

$ •________

United Public Workers uni
ja informuoja, jog 5,000 mies
to darbininkų parašė atvir
laiškius majorui Impellitteri 
reikalaudami pakelti miesto 
darbininkams $545 į metus 
nuo sausio 1 d.

Miesto darbininkai nepasp 
tenkinę dabartinėmis algomis. 
Jie tvirtina, kad miestas juos 
nuskriaudžia per mažas al
gas mokėdamas.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti. .

New Yorko Pennsylvanijos 
traukiniu iš Pennsylvanijos 
(stoties, 33rd St. ir 8th Avė., 
N. Y. C. Laikas: 1:10; 3:25; 
4:50, po pietų. Lindeno trau
kiniai paprastai prie pat 8th 
Avė. ir ant trekių 1, 2, 3, ar
ba 4, su užrašu New Bruns
wick, kuris stoja Lindene, ir 
ima pusę valandos važiuoti. 
New Jersey 44 busai eina į 
Lindeną; išlipkite prie Woods 
Aye.

Pasimatysime piknike!
ALDLD 2-ros 

Apskrities Komitetas

Pašto viršininko 
pranešimas

Brooklyno postmasteris 
Quigley praneša, jog Labor 
Day paštas neveiks, laiškų iš
nešiotojai nedirbs, pašto sky
riai bus ( uždaryti, apart vy
riausio pašto ant Washington 
ir Johnson St., kur bus vienas 
langelis atdaras, kad priimti 
pirmos klasės siuntinius.

Pašto kolektoriai nustos 
veikę nuo 3:30 po pietų. Tik 
iki to laiko jie kolektuos iš 
dėžučių laiškus.

Tūkstančiai mate, kaip vyras 
užsimušė šokdamas iš 9 
aukšto

Pirmadienį tūkstančiai žmo
nių matė, kaip John Pilgrim, 
70 metų amžiaus geležies dar
bininkas, iššoko per Macy 
krautuvės langą nuo 9 aukšto 
ir užsimušė. I

Kaltina brolį dėl 
dviejų senių mirties 

į 1 r '' ’ , ' , *

‘ Mrs. Evelyn Sommers, mi- 
lionieriaus viešbučių savinin
ko Sommers žmona, apskundė 
teismui savo brolį Fred W. 
Zuk, kuris asmeniškai' prista- 
tydavęs valgį jų tėvo sese
rims, kurios mirė 1945 metais 
sulaukusios virš 80 metų am
žiaus. Evelyn tvirtina, jog jos 
tetos mirė misteriškai ir reika
lauja, kad jų lavonai butų iš
tirti.

Teismui taipgi nurodoma, 
jog po to, kai jų tetos mirė, 
jos brolis pasigrobė daug jų 
likusio turto. Evelyn nori įro
dyti, kad jos brolis Fred ir tų 
senučių turtą nelegaliai pasi
savinęs.

Norėjęs pasimeiluoti, 
pakliuvo bėdon

• *<

Rego Parko gyventojas 
Clarence Philips areštuotas 
prisipažino, kad jis šeštadie
nio vakare buvo pasigrobęs 
21. rpetų ? merginą Barbarą 
Gilhooley ir' bandęs ją nusi
tempti į tuščią lotą. Bet jis 
nieko blogo nenorėjęs cįaryti, 
tik pasimeiluoti.

Dabar jis j laikomas be kau
cijos kalėjime ir rugsėjo 5 d. 
turės teisėjui pasiaiškinti.

Rašė knygą apie nuodus, 
pats nusinuodijo

\

Novelistas Francis Sill 
Wick ware per kelis mėnesius 

’rašė knygą apie nuodus. 
Sekmadienį jis pranešė savo 
žmonai, kad išgėrė nuodų ir 
sukrito prie jos lovos. Ji pa
šaukė daktarą, kuris pripaži
no, kad jis nuo nuodų mirė.

Užsidegęs aliejus ant BMT 
požeminio traukinio* trekių ne
toli Project .park stoties su
laikė traMkihius 11 minutų ir 
daugelį ke'liaUninkų išgązdi- 
no. t ’ : i

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 4, 
A: L. P. Klubo salėje, 280 
Union Avė. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare

Nariai prašomi skaitlingai 
atsilankyti, nes jaw rengia
mės prie rudeninės pramogos. 
Pasistengkite ir naujų nąrių 
atsivesti įrašymui į kuopą.

Svarbiausia tai pasižiūrėki
te į mokesčių knygutes, kad 
nesusispenduotumėte. Laiku 
užsimokėkite. Prot. sckret.

Aido choras
Penktadienį, rugpjūčio 31, 

Liberty Auditorijoje įvyksta 
svarbios Aido Choro pamo
kos. Prasidės 8 vai. vakare.

Visi choristai ii’ tie, kurie 
nori prie choro prisirašyti ir 
kartu dainuoti, kviečiami da
lyvauti. Bukite laiku.

Choro pirm.

Mirė Kazimieras 
Lapikaitis

RugpiūČio 30 d. mirė Kazi
mieras Lapikaitis, 54 metų 
amžiaus, gyvenęs 157 McKin
ley Ave., Brooklyno, N. Y. 
Paliko liūdinčius žmoną Mar
garet, dukterį Dorothy, žentą 
Pryor ii' du anukus. Pašarvo
tas Shalins-šalinsko šermeni
nėje, 84-02 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y. Bus palaido
tas sekmadienį, rugsėjo (Sep
tember) 2-rą d., 10-tą vai. ry
to, Cypress Hills kapinėse.

Fihnos—Teatrai
Mačiau Naują Filmą 
“The White Line”

Karišku1 nutarimu tarpo 
Jugoslavijos ir Italijos 1947 
metuose buvo nutiesta balta 
linija, perskirianti miestelį ne
toli miesto Triesto.

Tą liniją tiesiant prisiėjo 
perskirti vaikus, kurie subėgę 
iš visų kampų žaidė ir pada
ryti juos vienus kitiems prie
šais. Vieno ūkininko sodą ir 
ganyklą perskyrė pusiau, kur 
jie ganydavo galvijus. Bažny
čia taipgi liko ne toj pusėj, 
kur didžiuma parapijom) ran
dasi. Mergina ir vaikinas, ku
rie mylėjosi, tapo irgi per
skirti ir '-jiems buvo sunku 
Suieidinėti.

Perskyras miestelį pusiau 
įvyksta daugybė visokių nesu
sipratimų ir kovų už vietas, 
nuosavybes ir už susisiekimus 
vienų su kitais.

Filmos užuomazga (plot) 
graži, nes mat parodo, kiek 
tokios kariškos linijos padaro 
žmonėms blčdies. Bet žinoma 
filmos išvada, tai ne dėl vi
suomenė gerovės. Ot, sargai, 
kurie sergsti tą liniją, sužei
džia už linijos' ardymą vaiką. 
Vaikas serga ir miršta. Tuo 
laiku sargai atidaro tą baltą
ją liniją ir visi žmonės eina 
žiūrėti to vaiko. Tai taip ir 
baigiasi filjnia.

Filmą nespalvuota, Italų 
kalboje, su. angliškais paaiš
kinimais. Reporteris.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptu Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Civilių Teisių Kongresas 
prašo savanorių pagalbos pa
dirbėti vajuje, kurį dabar ve
da šis Kongresas, kad atšauk
ti Smith o aktą.

Galima registruotis 23 W.
26 St., Manhattane (ant ant
ro aukšto) arba patelefonuo
ti: MUrray Hill 4-6640 tarp 10 

vai. ryto ir 6:30,vai. vakare.

Tėvai mirė naciu kempėje, 
duktė atvyko pas senelius

Sofija Keyzer lėktuvu at
vyko iš Belgijos sostinės ir 
apsigyveno Brooklyne, pas 
savo senelius, Blits, kurie ją 
parsitraukė ir apsiėmė išau
ginti. Ji dabar yra 10 metų 
amžiaus. Jos abu tėvai mirė 
nacių koncentracijos kempėje 
1942 metais.

Vaikai padėjo vėžio fondui

Septyni vaikai nuo 9 iki 14 
metų amžiaus suruošė mažą 
vakarėlį, kuriame buvo sukel
ta $32 Queens Cancer Commi
ttee fondui.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė, paprastas val
gių gaminimas, biznierių pora, 316 
metų barniukas. Sekmadieniais ne
dirbama, dar ir darbo, dienom duo
dama atostogų; privatinis kamba
rys su radio. Telefonas INdepen- 
dent 3-4905. (169-71)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS • 

DAROME IR PRITAIKOME 
ŠULINIUS

Dis. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai
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Jaunuoliai platino už taiką 
lapelius

Pereitą sekmadienį 30 jau
nuolių išplatino apie .50,000 
lapelių, šaukiančių baigti ka
rą Korėjoje. I^apeliaJ 
tinti daugiausia pajftrifibsc, 
kur daug žmonių sekmadie* 
niais susirenka. Taipgi surink
ta 700 parašų.

Metropolitan Opera. nusita
rė nebeperstatyti “Die Fle- 
dermaus” operos Washingto
ne spalio 22 d., kuomet Capi
tol Teatras atsisako įsileisti 
negrus.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Rugsėjo 3 d. Darbininkų Šventės 
dienoje, Olympia Parke bus šaunus 
piknikas, kūrį ruošia parko savinin
kė, t. y. L. S. ir D. B. Draugija. 
Ant programo pasirodys tikros im
tynės Wally Ball lošėjai, vietinis 
tymas su iš Leicester, Mass tymu.' 
Pradžia 3 vai. po pietų. '

Frank Navis orkestrą Šokiams pą 
4-tos valandos. Įvairių gėrimų ig- 
užkandžių ganėtinai bus.. Visus 
kviečia skaitlingai dalyvauti. —

(169-171) B. Komisija,
- - - - _ ♦

MONTELLO, MASS.
Dvi dienas piknikas (Labor Day) 

Lietuvių Tautiško Namo parke. 
Winter St. ant Keswick R4,zjvyks 
rugsėjo (Sept.) 2 ir 3, praūžia 1S 
vai. dieną. Rengia Liuosybės Ch(> 
ras. Bus gera muzika,, gerų naminių 
valgių ir šiltų ir šaltų gėrimų. Pra
šo visus dalyvauti — Rejj^gimo Ko
mitetas. (170-171)

RIDGEWOOD, N. V.
LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 

antradienį, rugsėjo 4 d., 8 vai. vak., 
šapolo ir Vaiginio salėje, 147 Tha
mes St., Brooklyn, N. Y. Skaitlin
gai dalyvaukite šiame susirinkime 
ir užsimokėkite savo duokles. — P. 
Babarskas, prot. sekr.

(17-172)

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS,

426 Lafayette St 
Newark 5, N. 1 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

, Tel. EVergreen 7-6868

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




