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Britanijos ministrų pirmi
ninkas Attlee paskelbė, kad 
š, m. spalių 25 dieną to kraš-

Nr. 186 Richmond Hili 19, N. Y., špštad., Rugsejo-Sept. 22, 1951 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

to žmonės turės išsirinkti 
naują parlamentą; dabartinis 
bus paleistas spalių pradžio
je.

Darbiečiai šį parlamentą 
paleidžia dėl to, kad jame 
jie turi labai mažą daugumą 
savo narių. Iš 625 parlamen
to deputatų, darbiečiai teturi 
315, konservatoriai — 29G, 
liberalai —9, na, o kitos gru
pės po vieną ar du.

i Be to, patys darbiečiai ne
turi vienybės: bewanieciai 
kovoja prieš Attlee grupę.

Britanija gyvena sunkias 
dienas: daugiau jai tenka im- 
p!ortihQti, negu eksportuoti. 

. ; Amerika, po antrojo pasau
linio karo, Britanijai davė bi
lijonus dolerių, bet ir tai ne- j 
išgelbėjo -^to krašto iš krizės, i

Po pirmojo pasaulinio karo 
Didžioji Britanija išėjo per
galėtoja, bet silpnesnė, negu 
buvo prieš karą.

Iš antrojo pasaulinio karo 
ji taipgi išėjo pergalėtoja — 
ir dar silpnesnė!

Viską nusinešė Jungtinės 
Valstij os.

Jei britų politikai klausys 
.Wall stryto ir įmaknos savo 
kraštą į naują pasaulini karą, 
tuomet, politinių žinovų nuo
mone, tame krašte kapitaliz
mui vietos visai nebeliks.

Kuri partija laimės daugu
mą atstovų naujame Britani
jos parlamente ?

Į tai Atsakyti šiandien nieks 
negali. Pagaliau, mažai ir 
svarbu: nedaug kas tame 
krašbjgpasikeistų, jei laimėtų 
konse^atoriąi. su Churchillu 
priešakyj.

Vilties darbiečių “kairiajin 
šparnan” dėti neverta, kadan
gi dauguma jų yra titojistai.

Kol Didžioji Britanija vilk
sis Wall stryto uodegoj, kol 
ji statys ruošimąsi karui poli
tiką pirmoje vietoje, tol ji 
skurs ir sus.

★
Mūsų krašto Kongresas 

ryžtasi pakelti siuntiniams 
per paštą kairias.

Atrodo, jog viencentinis at
virukas tuoj pranyks, laikraš
čių siuntinėjimas paštu bus 
žymiai pabrangintas.

Tai, beje, reikš ir mūsų 
dienraščiui sunkesnę būklę, 
kuri ir taip jau užtenkamai 
sunki.

Dar vis yra vilties kibirkš
tėlė, kad pasitarimai dėl mū
šių ftojiaubų Korėjoje iš nau
jo Prasidės, kad gal gi ten 
karatfe ir bus baigtas.

Žmonės visur pageidauja ir 
reikalauja, kad tai įvyktų juo 
greičiau!

■ Lietuvoje dedamos didelės 
ipastangos padėti jauniems ra
šytojams ir poetams prasi
siekti literatūroje, * .

Šaukiami pasitarimai-semi- 
|narai, kuriuose senieji rašy
tojai, tokie, kaip Venclova, 
'Korsakas, Tilvytis, A. Vie
nuolis, ir kt., dalyvauja su 
patarimais.

Jaunieji rašytojai skaito 
savo kūrinius, o kiti daro 
'jiems pastabas: senieji rašy
tojai juos moko, pataria.

Tenka priminti, jog Lietu
vos spaudoje pasirodo nema
ža jaunų rašytojų kūrinių. 
Dabar jie ten turi geriausias 
SalWfts «siekimuisi pirmyn.

I Li * .O- /aip su mūsų rašytojais? 
Kaip Ali’ mūsų bendradar
biais? Kai kurie jų jau labai 
seniai pasirodė'Laisvėje.

Nesnauskite, draugai! Ne 
dabar tam laikas.

Atlanto sąryšis steigia 
Viduržemio Jūros komandą 
prieš Sovietų Sąjungą 
Turkija ir Graikija vaidins 
žymųjį, vaidmenį toj komandoj

Ottawa, Kanada. — At
lanto sąryšio konferencija 
nutarė įkurti atskirą ko
mandą šalims, kurios rube- 
žiuojasi su Viduržemio Jū
ra. To reikalavo Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran- 
cija.

Kaip Lithofold korp. 
“skuto” valdžią

Washington. — Lithofold 
spaustuvinė kompanija St. 
Louise išgavo $645,000 pa
skolos iš valdžios Finance 
Reconstruction korporaci
jos per .pasidarbavimą tū
lų valdininkų ir per pastan
gas Williamo Boyle, vy
riausio demokratų komite
to pirmininko. Boyle už tai 
gavo $8,000.

Bent vienas valdininkas 
prisipažino tyrinėjančiai Se
nato komisijai, kad iš Li
thofold kompanijos jis ėmė 
tokias dovanas, kaip foto
grafijos aparatas, kumpiai, 
kalakutai (turkės), vaisiai.

0 pereitą ketvirtadienį 
Lithofoldo sekretorius Ho
mer Stanhope pripažino, 
jog keturi tos kompanijos 
pareigūnai buvo federaliai 
valdininkai ir sykiu ėmė al
gas iš kompanijos. Viso jie 
gavo $65,878 kompaniškų 
algų priedan prie valdžios 
mokamų algų.

Tarp tų valdininkų buvo 
J. B. Olson, alkoholio tak
sų inspektorius New Yor
ke, ir Walter Doxon, vy
riausias taksų rinkėjas ša
lies valdžiai Newarke, N. 
J., ir kt.

Gen. Eisenhower ragina 
padvigubinti ginklu gamybą 
vakarų Europoj

Paryžius. — Generolas 
Eisenhower, amerikonų ir 
vakarinių europiečių ' ko- 
mandierius, ragino- vaka
rų Europą dvigubai dau
giau ginklų pagaminti 11952 
metais, negu 1951 m.

Vakarinėje Europoje šie
met bus padaryta karinių 
įrankių už pusantro bilijo
no dolerių, o sekamais me
tais, pagal Eisenhowerio 
apskaičiavimą, galėtų būti 
pagaminta 3 bilijonų, 100 
milijonų vertės ginklų ir 
amunicijos.

Tokie Eisenhowerio pla
nai buvo nusiųsti Atlanto 
kraštų konferencijai, įvy
kusiai Ottawoj, Kanadoj.

Jamestown, N. Y. — Tuo
jau apalpo ir mirė .0. Carl- 
sonienė, 55 metų amžiaus, 
kai tik gavo pranešimą, kad 
jos sūnus užmuštas Korė
joje.

Priimtos Atlanto sąryšiu, 
Turkija ir Graikija vaidins 
didžiąją rolę toje koman
doje.

Buvo apskaičiuota, kad 
Graikija ir Turkija galėtų 
išstatyti 750 tūkstančių ka
riuomenės prieš zSovietų

■ Sąjungą.

Irano karalius vis 
advokatauja anglam

Teheran, Iran. — Irano 
karalius M. Riza Pahlevi 
ragino atsilankiusius pas jį 
seimo narius ir ministrus 
“sutvarkyti dalykus,” reiš
kia, leisti anglam išnaudoti 
Irano aliejaus versmes ir 
gauti iš jų pinigų.

Pahlevi taipgi kalbėjo apie 
karališkos valdžios patar
navimus šaliai. Ši kalbos 
dalis buvo nukreipta prieš 
premjerą Mossadegh ą, nes 
premjeras nori respublikos.

McCarran abejoja apie 
Jessupo “ištikimybę”

Washington.—Demokratas 
senatorius McCarran, pir
mininkas komisijos dėl ša
lies saugumo, įtarė keliau
jantį Trumano ambasado
rių Philipą C .Jessupą kaip 
“nevisai ištikimą.” Pasako
jo, kad Jessup buvęs palan
kus Kinijos komunistams ir 
turėjęs ryšių su kitais “rau
donaisiais.”

Prez. Trumanas dabar 
skiria Jessupą Amerikos 
delegatu Jungtinėms Tau
toms. Tad McCarran eina 
išvien su tais republikonais, 
kurie reikalauja atmest Jes
supą.

Izraelio pramonei kelti 
reikėsią $1,500,000,000

Tel Aviv, Izrael. — Izra
elio finansų ministras Ka* 
plan paskelbė trejų metų 
planą fabrikinei pramonei 
pakelti. Tam reikės 1 bili
jono, 500 milijonų dolerių.

Izraelis dabar pardavinė
ja savo valstybės bonus 
Jungtinėse Valstijose; sten
giasi gauti 500 milijonų do
leriu už bonus, v !■—■■■■.... .
Kiek Suomija sumokėjo 
karinių atpildų Sovietam

Helsinki, Suomija. — Per 
7 pastaruosius metus Suo
mija sumokėjo Sovietams 

( 211 milijonų dolerių atpildu 
už nuostolius, kuriuos jinai 
padarė, kariaudama 'išvien 
su naciais prieš Sovietų Są

jungą. Atpildai nė pini-

PREZ. TRUMANO PASIUNTINYS ATSISAKO 
PERLEIST IRANO ULTIMATUMĄ ANGLIJAI

Teheran, Iran. — šį šeš
tadieni Irano ministru ka
binetas svarstys, kaip per
duoti Anglijai griežtą Ira
no reikalavimą - ultimatu
mą, v

Prezidento Trumano pa
siuntinys Averell Harrima- 
nas atsisakėm persiųsti An
glijai ultimatumą, kuris sa
ko: •

Jeigu Anglija per dvi sa
vaites nesutiks panaujinti 
derybų dėl aliejaus pramo
nės pertvarkymo Irane, tai 
Iranas ištrems visus alieji
nius anglų inžinierius ir 
mechanikus.

Anglija per traukė dery

Užsieninės Spaudos Sąjunga gina 
sovietinių ! korespondentų teises

New York. — Užsieninės 
Spaudos Sąjunga Ameriko
je priėmė rezoliuciją, pro
testuojant, kad kongresinis 
Korespondentų Komitetas 
mojasi pašalint iš Kongre
so galerijų sovietinius Tass; 
žinių agentūros korespon
dentus.

Kongresinis Korės p o n - 
dentų Komitetas pirm dvie
jų savaičių nutarė atmesti 
naujų sovietinių korespon
dentų aplikacijas į to ko
miteto narius. Komitetas 
taipgi svarsto siūlymus vi

Čechoslovakija reikalauja sugrąžint traukinį, 
pabėgdintą į amerikinį Vokietijos ruožtą

Washington-. — Čechoslo
vakija oficialiai pareikala
vo, kad. amerikonai sugrą
žintų traukinį, kuris rugsė
jo 11 d. buvo pabėgdintas iš 
Čechoslovakijos į amerikinį 
Vokietijos ruožtą. Taip pat 
reikalauja sugrąžint 24 če
choslovakijos piliečius, per
važiavusius tuo traukiniu i c

Kongresmanai kelia algas 
valdžios tarnautojams

Washington. — Kongre
so Atstovų' Rūmas nutarė 
pakelti algas $400 iki $800 
per metus paštininkams ir 
kitiems valdžios tarnauto
jams.

Demokratų kongresma- 
nų vadas-John W. McCor
mack, iš savo pusės, tuo
jau pareikalavo padvigu
bint kęngresmanam algas 
—.nuo dabartinių $12,500 
iki $25,000 per metus. Sa
ko, už senąją algą “sunku 
kongrėsmanui pragyventi.” 

gaiš, bet medžiagomis, lai
vais ir fabrikiniais Suomi
jos dirbiniais.

Šiemet Suomija turi nu
siųsti Sovietams dar $15,- 
200,000 Vertės, karinių atly
ginimų; ir tai bus jau pa
skutiniai jos atpildai.

ORAS.—Apsiniaukę, šil
ta, drėgna.

bas todėl, kad atmetė jos 
planą dėl pelnų anglams iš 
Irano aliejaus pramonės.

KĄ HARRIMAN PERŠA
Trumano pasiuntinys Har- 

rimanas davė šitokius pa
siūlymus Tranui:

Sudaryti bendrą anglų- 
iraniečiu komitetą tinka
mam aliejaus pramonės ve
dimui, nes- tik anglai žiną 
ta darba;

Užmokėti Anglijai už tos 
pramonės perėmimą į Ira
no valstybės nuosavybę;

Pavesti anglams tvarkyti 
aliejaus paskirstymą - par
davinėjimą ir jo gabenimus 
užsienin.

sai pašalinti Sovietų Tass 
korespondentus iš Senato ir 
Kongreso Atstovų Rūmo 
galerijų. Pasakoja, k a d 
Tass esąs tik sovietinės 
“propagandos biuras.”

U ž t a r d ū m a sovietini u s 
korespondentus, Užsieninės 
Spaudos Sąjunga atstovau
ja trisdešimties šalių radi
jo ir laikraščių reporterius. 
Jos rezoliucija sako, bandy
mas pavaryti sovietinius 
korespondentus iš’ Kongre
so rūmų yra pavojingas 
spaudos laisvei žingsnis.

amerikonų globą.
Traukinį pervarė per sie

ną mašinistas, priešingas 
komunistinei Čechoslovaki
jos valdžiai ir susitaręs su 
tūlais keleiviais.

87 keleiviai, ištikimi savo 
valdžiai, buvo paleisti ir 
busais grįžo Čechoslovaki- 
jon. ‘

Reikėtų ištirt Budenzą, 
kaip pripažįsta Trumanas

Washington. — šnipas 
Louis Budenz taip nusime- 
lavo, kad reikėtų ištirti-jo 
liudijimus' Senato komite
tams apie komunistus ir jų 
ryšius su valdininkais, sakė 
prez. Trumanas pasikalbėji
me su reporteriais.

■ t

Budenzo pasakojimai per
eitą savaitę ragangaudiš- 
kam senatiniam McCarra- 
no komitetui griežtai prieš
tarauja pernykščiams jo 
liudijimams Tydingso ko
mitetui.

Maskva. — Jau baigiama 
statyt 38-nių aukštų rūmai 
Maskvos Universitetui ant 
Lenino Kalnelių.

Ant to “dangorėžio” bokš
to bus ir didžiulė penkia
kampė žvaigždė, sverianti 
12 tonų ir išpuošta spalvi
niais brangakmeniais.

Tikimasi., kad amerikonai 
netrukus panaujins derybas 
dėl per taikos Korėjoje
Amerikonai padarė “kirvio” žygį 
centre, bet nukentėjo rytuose

Tokio, rugs. 21.—Tvirti
nama, kad vyriausias ame
rikonų komandierius gen. 
Ridgway po vienos ar dvie
jų dienų sutiks panaujinti 
derybas su šiauriniais korė
jiečiais ir kinais dėl pertai- 
kos.

Bet teigiama, kad jis 
statys šitokias sąlygas:

Fabrikiniai garai vėl 
troškino Elizabethą

Elizabeth, N. J.— Tiršti 
rūkai su karčiais dūmais, 
sieros dujomis ir kitais ža
lingais garais iš fabrikų su-, 
sirgdino bent 100 žmonių 
Singerio ir Phelps Dodge 
fabrikuose ir apylinkėje.

Tie garai - rūkai troš
kino žmones, graužė jiems 
akis ir svaigino. Bent pen
kiasdešimčiai prireikė dak
tariškos pagalbos.

Tai jau. antyą ..kartą šio
mis dienomis tokie fabrikų 
niai rūkai vargino elizabe- 
thiečius. , <

Truman prašo. 10 bil. 
doleriij naują taksų

Washington.— Prez. Tru
manas atsišaukė į Senatą, 
kad užgirtų 10 bilijonų do
lerių naujų taksų. Savo 
laiške vice - prezidentui 
Barkley’ui, Senato pirmi
ninkui, prezidentas sako, 
karinės išlaidos taip didėja, 
kad gal neužteks ir tokio 
taksų pakėlimo.

Prezidentas ragino padi
dinti taksus algoms, įvai
riems pirkiniams ir korpo
racijoms.

Šiuo tarpu Senatas svars
to bilių, reikalaujantį tiktai 
5 bilijonų, 500 milijonų do
lerių naujų taksų.

Prekybos sutartis tarp 
rytų ir vakarų Vokietijos 

' . 1 >

’ ■ i l 1

Berlin. — Vakarinė1 Vo
kietija ; pasirašė prekybos 
sutartį su rytine Vokiečių 
Demokratine Respublika.

Susitarta, kad rytinė Vo
kietija duos savo produktų 
vakarinei Vokietijai už 115 
milijonų dolerių, o vaka
rinė Vokietija pristatys 
$115,000,000 vertės savo fa
brikinių dirbinių rytinei 
Vokietijai.

Rytinė Vokietija daugiau
siai maisto produktais už
mokės už dirbinius iš va
karinės Vokietijos.

Cleveland, Ohio. — Mirė 
Alvanley Johnston, 76 metų 
amžiaus, buvęs Geležinke
lių Garvežių Mašinistų Bro
lijos pirmininkas.

Mišri amerikonų ir šiaur 
rinių korėjiečių sargyba 
privalo saugoti neutralumą 
nuginkluotos Kaesongo 
apylinkės, kaipo derybų 
vietos;

Dienos laiku amerikiniai 
lėktuvai turėtų sergėti Kae- 
songo sritį.
KARO VEIKSMAI

Korėja. — Didžiausias iki 
šiol amerikiniu tanku skai
čius padarė vadinamą “kir
vio žygį” prieš šiaurinių 
korėjiečių pozicijas' viduri
niame fronte — Kumhvos, 
Čorvono ir Pyonggango sri
tyje. Jie audringai šturma
vo šiauriečius, viską nai- 
kindami. Paskui pasitrau
kė.

Šiauriniai korėjiečiai per 
kruviniausias kautynes pri
vertė amerikonus apleisti 
aukštą kalną į šiaurę nuo 
Tndžės, rytiniame fronte. 
Bet paskui amerikonai at
mušė šiauriečių atakas. Tai 
“širdies sutrynimo” kalnas, 
kaip,kad patys jankiai va
dina jį.

Korėjos liaudininkai pra
nešė, kad nukirto dar 12 
amerikinių lėktuvų.

Ginklai—tai Trumano 
viltis dėl taikos

Washington. — Preziden
tas Trumanas pasikalbėji
me su korespondentais sa
kė, Amerika sutiktų tartis 
su Sovietų Sąjunga apie 
taiką, bet nepasitiki sovie
tiniais pasižadėjimais nei 
sutartimis.

Todėl, pasak Trumano, 
Amerika turi stipriausiai 
apsiginkluoti; tai būsiąs 
geriausias užtikrinimas tai
kai išlaikyti.

Kokios “pertaikos” nori
Syngmano Rhee tautininkai

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngman Rhee 
perša sekančias sąlygas dėl 
“pertaikos” su Šiaurinės 
Korėjos liaudininkais:

Kinų kariuomenė turi pa
sitraukti iš Korėjos, o šiau
riniai e korėjiečiai turi būti 
nuginkluoti.

Taigi Rhee pageidauja vi
siško Šiaurinės Korėjos pa
sidavimo ir pajungimo pie
tiniams tautininkams.

9 DAKTARAI GYDO 
ANGLIJOS KARALIŲ

London. — Labai pablo
gėjo Anglijos karaliaus 
Jurgio sveikata. Jį gydo 
devyni įžymūs daktarai. Su
gedus viena Jurgio plaučių 
pusė.
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KONSTITUCIJA IR JOS GYNĖJAI
ŠIO MĖNESIO 17 DIENA buvo Konstitucijos diena. 

Mūsų krašto konstitucija buvo specialio 12-kos valstijų 
suvažiavimo priimta 1787 metų rugsėjo 17 diena.

Taigi visa ši savaitė Amerikos žmonėms buvo lyg ir 
konstitucijos savaitė. Apie ją buvo nemaža kalbėta ir 
rašyta spaudoje.

Mūsų krašto konstitucija negimė viena diena ir ji, 
vėliau, susilaukė nemaža pataisymų, papildymų.

•Pirmasis mūsų krašto nepriklausomybės pagrindas 
yra Nepriklausomybės Deklaracija; paskui konstitucija, 
struktūra, kurios rėmuose šalis valdosi; vėliau buvo 
priimti dešimt konstitucinių papildymų,—tai buvo pa
daryta masėms žmonių reikalaujant, — kurie vadinasi 
Teisių Biliumi.

Kaip gi šiandien esama su mūsų krašto konstitucija ?
Atvirai turime pasakyti, kad ji yra laužoma, neigia

ma, ir tai atlieka mūsų vyriausybė ir jos verčiami teis
mai.

Mes priėjome prie tos stadijos, kai mūsų krašto pi
liečiai, anot prezidento Trumano, bijosi pasirašyti po iš
traukomis iš Nepriklausomybės Deklaracijos, — bijosi, 
nes jie mano, jog tai komunistų parašytas dokumentas! 
Bijo, nes mano, kad už tai gali būti išmesti iš darbų ar
ba įkalinti!

Piliečiai bijosi pasirašyti po peticijomis, eiti. į mitin
gus, rašyti laiškus valdžios pareigūnams arba Kongre
so., nariams, reikalaujant to ar kito, pareiškiant savo 
skundus. Jie bijosi, nes mato, kaip puolami ir perse
kiojami, kišami Į kalėjimus žmonės tik už tai, kad jie 
galvoja kitaip, negu valdžios pareigūnai.

Einant mūsų konstitucija, karą kitoms šalims skelbia 
Kprigresas, bet pas mus šiandien tai padaro krašto pre
zidentas, neatsiklausęs Kongreso.

' NESISKAITO SU KONSTITUCIJA ir šalies Kongre
sas: jis leidžia prieškonstitucinius įstatymus—Smitho ir 
McCarrano įstatymai—kuriais siekiasi pasmaugti darbi
ninkiškas idėjas, kirsti smūgius darbininkų politinėms 
partijoms; pagal Smitho aktą jau suareštuota keletas 
dešimtų žmonių, iš kurių tūli jau nusmerkti kalėjiman 
tik dėl to, kad jie galvoja kitaip, negu tie, kurie gamino 
tuos įstatymus! K

O jei paimsime milijonus negrų, mūsų krašto konsti
tucija jiems niekad nebuvo garantija nuo persekiojimo 
ir linčiavimo.

PREZIDENTAS TRUMANAS, kalbėdamas Konstitu
cijos dieną, gyrė šį dokumentą, pareikšdamas, jog tai di
džiausia laisvės garantija. Bet kitą dieną, laiške, rašy
tame Advokatų Susivienijimui (Bar Association), netie
sioginiai pripažino, jog nemaža mūsų krašto advokatų 
netgi bijosi apsiimti ginti tuos, kurie nekonstituciniais 
keliais tampa areštuoti, kalinami’ir teisiami!

Nereikia būti krašto prezidentu, kad matyti tai, kaip 
mūsų konstitucija yra neigiama, laužoma, kaip žlugdo
mos tos konstitucijoje įdėtos garantijos žodžio laisvei, 
susirinkimų laisvei, galvojimo laisvei.

O VIS TIK DĖL TO vilties nieks neprivalo prarasti. 
Atsiranda žmonių iš darbininkų judėjimo, iš intelektua
lų tarpo, kurie ryžtingai stoja ginti mūsų krašto geriau
sias tradicijas, mūsų Nepriklausomybės Deklaraciją, mū
sų konstituciją su visais josios pa.pildymais-amendmen- 
tais.

Ir tasai skaičius žmonių vis didės—tai neišvengiama, 
nežiūrint visokiausių iš reakcijos pusės pasimojimų, ne
žiūrint konstitucijos laužytojų noro padėti konstituciją 
į šalį ir Ameriką valdyti fašistiniais “metodais.”

Kiekvieno pareiga stoti į gretas tų žmonių, kurie gi
na mūsų konstituciją, kurie gina mūsų Teisių Bilių.

SVARBŪS BALSAVIMAI AUSTRALIJOJ
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ Australijos parlamentas, kurį 

sudarė konservatorių dauguma, nutarė nelegalizuoti to 
krašto komunistų partiją.

Pastaroji apeliavo į šąlies aukščiausią teismą, įr pasta
rasis pripažino, jog parlamento nutarimas yra nelega
lus.

Tuomet įvyko nauji parlamento rinkimai, kuriuose ir 
vėl konservatoriai laimėjo daugumą deputatų.

Taigi dabar konservatorių valdžia, vadovaujama re
akcininko Robert Gordon Menzies, pasiryžo pridėti 
prie šalies konstitucijos priedą, pagal kurį, komunistų 
partija negalėtų legaliai egzistuoti. ’ ♦

O kad pridėti tokį priedą, reikalingas balsuotojų už
gynimas.

Šiandien, rugsėjo 22 d., Australijoje ir ' įvyks toks 
balsavimas. Jei dauguma balsuotojų pasisakys už val
džios siūlymą, tuomet to krašto komunistų partija taps 
nelegali; jei valdžia daugumos balsų negaus,—ji bus le
gali. ......

Australijos darbo partija ir liberalai stoja prieš tokį

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
VAKARŲ VOKIETIJOS 
ANGLIAKASIŲ BALSAS

Mūsų krašto spaudoje 
nedaug tėra žinių apie tai, 
ką veikia Vakarų Vokieti
jos darbininkai dėl Ameri
kos sieki mosi ginkluoti tą 
kraštą. Pasirodo, jog dar
bininkai kovoja prieš ruoši
mąsi ginkluoti Vakarų Vo
kietiją. Elta, štai, paduoda 
smulkesnį vienos Ruhro sri
ties angliakasių konferenci
jos , įvykusios rugp. 5 d., 
aprašymą, kuriame skaito
me:

Konferencijoje buvo priimta 
Rūro darbininku, Vokietijos 
demokratines respublikos ir 
Prancūzijos darbo žmonių ko
vos programa už vieningą tai
kos frontą, prieš Šumano pla
ną ir Vakarų Vokietijos renū- 
litarizavimą.

Konferencija
kinimo telegramą 
Pasauliniam jaunimo 
dentų

nusiuntė svei-Į 
Trečiajam 

ir stu- 
festivaliui Berlyne ir 
Prancūzijos visuotines 

kon ferenci jos general i-
sekretoriui. Laiške pro-

darbo 
niam 
tęsinių sąjungų nariai ragina
mi sustiprinti bendrą kovą už 
taiką, stiprinant Vakarų Vo
kietijos ir Prancūzijos kalna
kasybos bei metalurgijos įmo
nių darbo žmonių kovines są
jungas. Konferencijoje kalbė
jęs kalnakasys Paulius Kalva 
pasmerkė politiką dešiniųjų 
profsąjunginių lyderių, kurie, 
remdami Šumano planą ir Va
karų Vokietijos remilitarizavi- 
mo politiką, išduoda darbo 
žmonių interesus ir padeda į- 
gy vend i n t i an g 1 i š k ų j ų-anjer i k i- 
nių karo kurstytojų nusikals
tamus planus. Jis nurodė, kad 
šią dešiniųjų profsąjunginių 
lyderių iš Vakarų Vokietijos 
profsąjungų susivienijimo iš
davikišką politiką reikia nu
traukti ryžtinga darbo žmonių 
kova.

Konferencijos priimtoje ko
vinėje veiksmų programoje nu
rodoma, kad Šumano planas— 
tai karo planas. Jis yra planas 
ekonomiškai pasirengti remili- 
tarizacijai ir apsiginklavimui, 
siekiant vesti nusikalstamą ka
rą prieš taikingąsias Tarybų 
Sąjungos, liaudies demokrati
jos šalių ir Vokietijos demo
kratinės respublikos tautas. Šis 
planas numato sustiprinti vo
kiškąjį imperializmą ir paver
sti jį Amerikos imperializmo 
svarbiausiu o j u są j u n gi n i n k u .■ 
Antra vertus, Šumano planas 
reiškia darbo žmonių pragyve
nimo sąlygų smarkų pablogė
jimą, mokesčių padidinimą ir 
puolimą prieš darbo žmonių 
socialinius iškovojimus.

•Toliau programoje išdėstoma 
konkreti darbininkų kovos pro
grama prieš Šumano planą, 
prieš Vakarų Vokietijos remi- 
litarizavimą, už pragyvenimo 
sąlygų pagerinimą, už Vokieti
jos vienybę, už taiką visame 
pasaulyje. Pabaigoje nurodo
ma, kad išvardintų programo
je priemonių įgyvendinimas iš 
esmės padės išsaugoti taiką ir 
sustiprinti pasaulinę taikos sto
vyklą su Tarybą Sąjunga prie
šakyje. Ryžtinga visos darbi
ninkų klasės kova sužlugdys 
nusikalstanųis karo kurstyto
jų planus.

LENKIJOS IŠDAVIKAI
' I

Čikagos sandariečių or
ganas rašo:

Buvęs Lenkijos maršalas 
Juozas Pilsudskis savo atsimi
nimuose yra he kartą priminęs, 
jog lenkai labai lengvai tampa 
svetimų valstybių agentais ir 
slaptai joms talkininkauja. 
Jam valdant kraštą, tokių a- 
gentų būta net aukščiausiose 
vietose. Esą “rašydamas įsaky
mus niekad nebuvau tikras, 
jog ją turinys nepasieks sve-

timas valstybes greičiau, negu 
tuos, kuriems įsakymai buvo 
taikomi.” ;

Jis taip pat išvilko aikštėn 
ir keletą pavyzdžių iš praeities. 
Prieš padalinant Lenkiją dau
gelis didžiūnų buvę Rusijos cą- 
rienės Ekaterinos papirkti ir 
veikė jos naudai. Kunigaikštis 
Sulkowski, vienas turtingiau
sių žmonių, gaudavęs iš Ekate
rinos 150 dukatų j metus. To
kie tai parsidavėliai ir pra
žudę Lenkiją.
Taip, Lenkijoje buvo daug 

išdavikų — pats Pilsudskis 
buvo lenku tautos išdavi-; 
kas, didžiausias jos priešas. 
Lenkų ponai niekad ištiki
mai netaimavo Lenkijai, 
lenkų tautai, o tik žiūrėjo 
savo kišenės.'

O Lietuvoje ar buvo gė
riau? Lietuvos “didžiūnai” 
darė taip, kaip lenkai išda

vikai; Lietuvos 
smetonininkai buvo 
r jausi lietuviu 
priešai.

Sandara* tačiau 
rašo, sakydama, 
“parsidavėliai 
Lenkiją.” Lenkija 
tu nėra pražudyta; Lenki
ją išgelbėjo jos darbininkų 
klasė, jos liaudies didvy
riai. Lenkija šiandien yra 
tvirta valstybe ir lenkų tau
ta sėkmingai kuria 
gyvenimą, šviesesnį, 
žesnį gyvenimą.

fašistai- 
žiau- 

liaudies I
netiesą 

jog tie 
pražudę 

šiuo me-

naują 
gra-

SUSITARĖ, AR 
NESUSITARĖ?

Marijonų Drauge skaito
me:

Elta yra įgaliota pranešti, 
kad Lietuvos Diplomatijos še
fas St. Lozoraitis ir Vliko >Ęe- 
legacija š. m. rugsėjo 2-12 die
nomis .tęsė pasitarimus dėl 
nuolatinio bendradarbiavimo 
Lietuvos laisvinimo darbe tarp 
Vliko ir Lietuvos Diplomatijos 
šefo.

Visų laisvinimo veiksmų vei
klai derinti susitarta daryti 
bendrus Vliko Politinės Komi
sijos ir Diplomatijos šefo pa
sitarimus.

Koks didelis dalykas! 
Tik pagalvokite: Krupavi
čius susitarė su Lozoraičiu. 
Bet ir tai klerikalų laikraš
tis editoriale rašo,’ jog “še
fas” su klerikalų lyderiais 
susitarė tik dėl’ smulkesnių 
“problemų,” o “pagrindi
niais klausimais nebuvo su
sitarta.”

Kas tie “pagrindiniai 
klausiniai,” klerikalų laik
raštis nepasako. Taigi vis
kas rodo, kad nesusitarė. 
Lozoraitis, kurį klerikalai 
ir socialistai - menševikai 
vadina “diplomatijos šefu,” 
dar pavedžios už nosies ne 
vieną. Jis, mat, turi “Ky
bartų aktus” Užanty j. Jis 
yra Smetonos įpėdinis, o vi
si kiti — paprasti snarg
liai, Lozoraičio nuomone.

Na, bet tegu!
Klerikalai, menševikai ię 

tautininkai - smetonininkai, 
iš tikrųjų, moka juokinti 
pasaulį!

KANADIEČIŲ PROGRA
MA KOVAI DĖL TAIKOS

Kanados taikos kongreso 
vadovas Dr. James Endi
cott paskelbė vykdomojo 
komiteto programą kovai 
dėl taikos išlaikymo. Pro* 
gramoje yra sekami devyni 
punktai:

1. Surinkti kuo daugiau in
dividualių parašų po peticija 
už taikos paktą.
nizacijos taipgi gali 
suoti peticiją.

Ištisos orga- 
indor-

valdžios pasimojimą, nes jis siekiasi uždaryti ne tik ko
munistų partiją, o ir užduoti baisų smūgį visam darbi
ninkų judėjimui.

Taigi po šios dienos balsavimų paaiškės, kaip ten bus.

jos parlamento narius ir pa
raginti juos, kad jie indor- 
subtų penkių jėgų taikos pak
tą.

3. Aplankyti visus federalio 
parlamento narius raginant 
indorsuoti taikos paktą.

4. Pasiųsti taikos misiją ?į 
Ottawa Prisiminimo Diena 
(lapkričio 11) ir įteikti vy
riausybei peticiją, po kuria 
iki šiol pasirašė jau virš 300,- 
000,

5. Aplankyti kiekvieną sa
vivaldybę ir paraginti pasisa
kyti už taikos paktą.

6. Aplankyti visas unijas- 
ir paprašyti, kad jos in'dor- 
suotų taikos paktą.

7. ‘ Aplankyti7’visas bažnyr- 
čias ii- paprašyti, kad jos už- 
girtų taikos pak|tą.

8. Budavoti taikos komite
tus - yįsurj į kur tiktąi ątsiras 
nors tuzinas' taikos, šalininkų.

9. Išleisti milijonus, atsišau
kimų, laikyti mitingus, kad 
išaiškinti taikos pakto sudary
mo reikšmę. ; . ; : , i .

Kaip matome,, programa 
plati. Dr. Endicott teisin
gai pažymi:

Turėkime viltį Kanados 
žmonėse, taipgi viso pasaulio 
žmonėse. Karus padaro žmo
nės; žmonės gali ir sulaikyti 
juos. - Penkios didžiosios jėgos 
privalo susitarti ir išgelbėti 
žmoniją nuo karinio pragaro.

KUR LINK NUEISIME, 
KLAUSIA LAIKRAŠTIS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:,

Klausant radio, skaitant 
laikraščius ir knygas', klaū- 
sant prakalbų/net ir pamoks
lų bažnyčiošė, 1 žm.6guš> šian
dien girdi daugiau ir daugiau 
piktž'odžiavimo, j prakeikimų, ■ 
kurstymo ir tvirkinimo.? ; Ne 
tik pasąuįiętiškį,.bęt ii; bažny
tiniai lyderiai šiandien diena 
dienon gąrbina ginklus, ato
mines bombas ir kitas žudy
mo priemones, žmogus auklė
jamas ne padorumo, ne kul
tūros, o ne a py k anos, kerstb.

Ir ko žmonija gali iš'to'ti
kėtis? Atsakymą galima ras
ti daugelyje vietų, bet goriau
si duoda Korėja. Bill Boss, 
Canadian Press karinis ko
respondentas, aną dieną pasa
kė, ką jis matė Korėjoj. Jis 
savo akimis matė kanadietį 
kareivį spardant korėjietį. Jis 
apspardė jį varydamas nuo 
kelio, paskui nuėjo kiton pu
sėn kelio ir vėl spardė tą pa
tį korėjietį. Seržantas matė ir 
nesudraudė. Jis ir stebisi, kuo 
pavirto kanadietis, civilizuo
tos tautos žmogus, pastaty
tas tariamai ginti civilizaciją, 
žmoniškumą, demokratiją.

Teisingai Liaudies Balsas 
pastebi, jog šis atsitikimas 
galima būtų skaityti mažu 
atsitikimu,, jei tai neprimin
tų mums didesnių, būtent:1 
jei pasaulinis karas iškiltų, 
tai žiaurumai : kur kas la-i 
biau padidėtų/o “nacių dar
beliai, kurie buvb taip griež
tai viso pasaulio pasmerk
ei, būtų- visai ' balti/’ Jie 
.nubluktų prieš tai, kas būtų 
atliekama tuomet 1

- Kame gi iš tę išeitis? Ką 
daryti, kad taip nebūtų ? 
Laikraštis atsako:

žmonijos ateitis randasi 
liaudies rankose. Ji gali išgel
bėti pasaulį nuo prapulties-. 
Bet liaudies balsas turi būti 
girdimas, žinomas. Tylėjimas 
nieko nereiškia. Geriausią 
progą duoda Kanados Taikos 
Kongresas. Pasirašymas ant 
peticijos, kuri .reikalauja, kad 
didžiosios jėgos pasižadėtų 
nekariauti, yra lengvas būdas 
pareikšti savo protestą, prieš 
karą.

Yra žmonių, .kurie aukoja
si. Daug kanadiečių yra ap- 

žmonių.
Visus ap- 
Juk kiek”

Bet to 
lankyti

tūkstančius 
neužtenka, 
negalimą,

CHICAGOS ŽINIOS 
Miami, Fla.

Prezidentas Trumanas prisideda prie pac 
pasiuntė Idbai. ilgą pasvei- infliacijos..
kinimą Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijai į 
San Francisco. Jis paminė
jo tris priešus, su kuriais 
darbo unijos turinčios 
smarkiausiai kovoti.

Pirmas priešas: ‘‘komu
nistinė agresija.” Jis reika
lauja, kad darbo unijos 
remtų karą Korėjoje ir kad 
Amerikos Darbo • Federaci
ja visur gelbėtų “laisvo
sioms darbo unijoms.” 

■ Antras jo priešas:
fliacija:” Šitas priešas galįs 
pakirsti Amerikos ekono
mikos pagrindus. Aukštos 
kainos yra pavojingos.

Bet ką (Jaro pats prezi
dentas dėl kovos su inflia
cijos priešu? Ogi, visiškai 
nieko. Ot, tik .šiomis die
nomis jo paties paskirti 
“stabilizatoriai” leido mė
sos trustuį pakelti mėsos 
kainą ir automobilių pra
monės karaliams pakelti 
automobilių kainas. O tas

Trečias Trumano priešas: 
“reakcija.” Ypatingai įžūr 
lūs esą jo politiniai oponen
tai, kurie kritikuoja jo va
dovybę. Jis pasmerkė re- 
publikonus, kurie prie - jo 
kabinėjasi iš dešinės.

Bet kas 
tai
yra 
jo

liečia pačią re- 
juk pats prezi- 
kalčiausias. Ar- 
paskirti žmonės

“in-

dentas 
gi ne 
Justicijos Departments ver
da reakcinę smalą? Kas, 
jeigu ne jo paskirtas vals
tybės prokuroras McGraįth 
vykdo gyvenimai! j Smith 
Act, McCarr an Act ir vį- 
sus kitus aktus, kurie yrą 
reakcijos padaras?. Kas, 
jeigu ne prezidento Truma
no žmonės areštuoja, teisia 
ir kalina pažangiuosius 
žmones?

Todėl prezidentas Tru- 
manas pats yra šių d’ifenų 
reakcijos tėvu.

Amerikonas

Gali Lietuva didžiuotis
Lietuvos spauda daug ra

šo apie sėkmingą užbaigimą 
pirmojo pokarinio penkių 
metų plano. Žmogus skai
tai patiektus duomenis iš 
ekonominio ir kultūrinio 
gyvenimo, ir manai: Lietu
va 
tis

tikrai turi kuo džiaug 
ir didžiuotis.

Štai apie pramonę:
. “Plane buvo numatyta 
1950. . metais, paskutiniai
siais penkmečio metais, pa- 

. didinti vi^ps Lietuvos pra
monės produkciją 80 pro
centų, palyginti sU prieška- 
rįniąis 1940 metais. Tuo 
tarpų, dar ketvirtame 1949 
pietų ketvirtyje, vidutinis 
ketvirčio pramoninės gamy
bos lygis, nubrėžtas 1950 
metams, buvo perviršytas. 
Metai iš metų didėjo pra
monės produkcijos gamyba 
ir paskutiniaisiais penkme
čio metais, palyginti su pir
maisiais penkmečio metais, 
ji padidėjo beveik penkis 
kartus.”

Arba štai žiupsnelis davi
nių iš pasiekimų kultūrinia
me fronte:

“Pokarinis penkmetis bu
vo lietuvių nacionalinės kul
tūros spartaus kilimo laiko
tarpis. Respublikoje sėk
mingai įgyvendinamas vi
suotinis privalomas septyn
metis mokyklinio amžiaus 
vaikų apmokymas. 3,577 
pradinėse, septynmetėse bei 
dešimtmetėse mokyklose šie
met mokėsi iki 415 tūkstan
čių.'. moksleivių. Apie 23 
tūkstančius studentų (dvi- 

I gubai daugiau, negu karo

išvakarėse) mokėsi 45 tech
nikumuose ir kitose viduri
nėse specialiose mokyklose 
bei 11 aukštųjų mokyklų. 
Lietuvos respublikos Moks
lų akademija vienija 13 įvai
rių mokslinio tyrimo insti
tutų. Išplėtotas platus tin
klas kultūros-švietimo įstai
gų — klubų (daugiau kaip 
3,300), masinių bibliotekų, 
skaityklų, kino įrenginių. 
Per penkmečio metus • LieL 
tuvos leidyklos išleido dau
giau kai]) 32 milijonus kny
gų.” i < ‘

Saržentas falšyvais čekais 
išgavo $12,000

Detroit.— Areštuotas la
kūnas saržentas Richard 
Bitties prisipažino, jog pa
dirbtais beverčiais čekiais 
išgavo $12,000 iš biznių 
įvairiose valstijose.

Jis pabėgo iš karinės tar
nybos; žulikavimui persi
rengė į lakūnų ♦ oficieriaus 
uniformą ir nudavė esąs 
oro jėgų inspektorius. Sa
kė, -išsuktus pinigus išeik
vojęs, beieškodamas dingu
sios savo merginos.

vienam1 reikia rūpintis savo 
gyvenimu; Bei būtų visai ne
sunku, jeigu , kaimynai susi
rašytų ant blankos ir pasiųstų 
ar , laikraščius ar pačiam 

’ Kongresui.
Mes žinome, kad daug Ka

nados lietuvių nepritaria ka
rui, trokšta taikos, bet savo 
balso neparodė. O būtų visai 
mažas dalykas pasirašyti po 
peticija ir pasiųsti laikraš

čiui ar komitetui. Nebūtų sun
ku užeiti pas kaimyną ir jo 
parašą paimti.

Nebūkit tokiais, kurie sirg
dami atidėlioja gydytojo pa
šaukimą. Kada kils karas, 
pašauks jūsų vaikus, gal su
tiksite atlikti daug daugiau, 
kad išgelbėti ją. gyvybę, bet 
tuomet bus vėlu. Taika — ge
riausias užtikrinimas ryto
jau dienos.

R.Senatorius Milton 
Young, senato aproprija- 
cijų komisijos narys, pa
sakoja reporteriui, kad 
Jungtinės Valstybės jau 
turi visiškai nauja ir dar 
už atominę bombą bai
sesnį karo įrankį. Jis te
besąs laikomas slaptybė
je, bet jo gaminimui re# 
kią daug pinigų. Tode«’ 
Senato komisija nubals J-

no išlaidoms.
' lijonus dolerių Orlaivy

2 pu»l.-—Laisve (Liberty)* Še šiądien., Rugsėjo-Sept. 22, 1951
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DR. ANTANAS PETRIKĄ APIE SAVE
IR MŪSŲ VISUOMENĘ

* f

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS
Andai “Laisvėje” buvo ■ rašyta apie 

tai, kad dr. Antanui Petrikai šiemet su
kanka dvilypis jubiliejus — 30 metų, > 
kai jis baigė mokslą ir 40 metų, kai jis 
pradėjo rašyti mūsų spaudai.

Jūsų korespondentas kreipėsi pas 
gerb. dr. Petriką su sekamais klausi
mais, į kuriuos jis teikėsi atsakyti:

1. ' Kaip jaučiatės po 30-ties metų savo 
profesinio darbo?

Aižku, jaučiuosi 30 metų senesniu ir 
■mažiau darbingu! O, rodos, dar taip 
neseniai tryniau mokyklos suolą, ruo
šiau pamokas, drebėjau prieš savo “in- 
kvizitoriiis,,” etc. žodžiu, dar tik ruo
šiausi gyvenimui, kuriam dėjau tiek vil
čių! Ir kaip greitai visa tai prabėgo — 
kain žaibas praūžė. Jei dabar kas pa
klaustu. ar nesigailiu praėjusiu metų, 
atsakveiau — ne. Per ta pulką metu su
tikau tūkstančius žmonių, kilusiu iš vi
sokiu sroviu, luomu, tautu ir tikybų. 
Tai labs i vertingas nritvrimas! Prisipa
žinsiu. ionr visuomet .vra malonu 
su ^mon^mis snoiti. su iais nasikalbėti, 
ne tik msno kabinete, bet ir šiaip įvai
riose ju iškilose.

Sn savo nacientois visuomet elgiausi 
so^ininirni , ęstonn-iimsi jiems tarnauti 

n m Ančiai. Toėiaų npo-ąlių sakyti, 
kad kJplr’npn'PTYi na tiks n ! Jpi ta j iwko iŠ 
mano priežasties, tai jau čia kalta buvo 
galva. Y* ne širdįs. Betgi nėra pasaulyje 
žmon-av^. kuris visiems netiktu. Reikia 
atminti dar ir tai. kad dėl nenatikimo 

koltas m^dvtoias! Gvdvtoias • 
ink n«rA knksaj viršžmogis, o “stabūkhl” 
inaVn-nnin PaV^^džių P’aH būti,
kod ir toks iwkis: — Tai buvo nrieš 28 
metus: iau ir ta moteris mirusi. Atėjo 
ji nas mane, turėdama suvirš 50 metų 
amž.. kai iau daugelio žmonių dantvs. 
irra. netirpiausi. Jei stnkavo dviejų 
krūminiu dantų vienoie žando pusei ir 
ji nrašė “idėti tilta.” Patikrinus pasiro
dė. ioo- visi jos dantvs nėra tvirti, po 
hiski kliba. Tnkie dantvs — aiškinau pa
cientei — nėra pakankamai stiprūs til
ta atlaikyti: iie už,metu, kitu dar la
biau išsijudins ir teks juos, kartu su til
tu, išrauti. Patariau įsigyti išimamus 
protezjus. Bet ii “visom keturiom” spy
rėsi. sake, nen'aisanti. kiek tiltas laikvs, 
nors ir tik metus, bet tos “klumpės” bur
noje nešioti nenorinti. Nenoromis turė
jau su ja sutikti ir įstačiau tiltą. “Cus
tomer is always right,” 
nai.

Pacientę ' įspėjau, kad 1 ateitu bent 
kartoj metus burnos būklės patikrinti, 
feet įf atėio tik po sentpniu metu, kai 
iaifios dantis buvo laikas rauti laukan! 
Atėjusi, išmėtinėjančiu tonu, ji pareiš
kė: “Koki tu čia man tiltą padarei, žiū
rėk. tik pora metu, o iau visas juda”!' 
Patikrines pasakiau, jog ne tiltas juda, 
bet dantvs, kurie tilta laiko, ir kad til
tas istatvtas ne nrieš “pora” metu, bet 
prieš septinis, “ks metu neskaitau,” at
sikirto. Dantis netariau išrauti ir pri
miniau. kad tik jai ariežtai reikalauiant 
sutikau tilta statvti ir kad. jisai išlaikė 
dfi.ucK ilaiau, negu aš maniau. “Tai kam 
klausei ‘durnos bobos’: jei matei, kad 
nelaikvs. reikėio nedėti,” spyrėsi pacien
te. Sunvkusi išėjo.

Ot ir klasiškas pavvzdvs “nepasiten
kinimo” ! Savęs pateisinimui, moteris 
“užmiršo” ir kiek metu tiltas tarnavo, 
ir kad ii pati tokio darbo reikalavo, ir 
kad ii tuomet nepaisė, kiek tiltas laikys, 
bi tik “klumpės” burnoje nereikėtų ne- 
šioti> dę. net “durna boba” pasidarė — 
dėFroatogumo! Tokių pavyzdžių yra dau- 
gybėA , 

r n2. Ar jūsų profesua nekliudo kūrybi
niam flarbui. rašyto j avimu i?

gitą klausimą reikėtų statyti atvirkš-..
Sai, būtent : ar rašinėjimas nekliudo - jo turi-bažnyčios, nes jos užmokestį už 
mano profesijai? Profesija, tai duonos darbą žada po mirties... Pasaulietiškų

reikalas, o rašinėjimas — tik pamėgi
mas (hobby) ar nuotikiavimas (adven- 
ture). Jei kada ir mėginau kiek rašinėtų 
tai tik atliekamu nuo profesinio darbo 
bei poilsio metu. Esu juk odontologas, o 
ne rašytojas. , •

3. Kas vertė pradėti rašyti spaudai: 
“individinis noras” ar reikalas?

I . ‘ • ... 1 ,

Dėl duonos rašyti nereikėjo. Jei kada 
ir gavau kiek “honoraro,” tai toksai “at
lyginimas” neužmokėjo nei už popierį. 
Rašinėjimas, mano atveju, — gryniau
sias pamėgimas, nes’ knygą aistringai 
mėgiu ir gerbiu!

4. Kaip žiūrite į Amerikos lietuvių 
spaudą?

Amerikiečių spauda, mano suprati
mu, tarnauja ne bendriems švietimo bei 
kultūros reikalams, bet daugiausia/f sro-' 
viniams interesams, kuriems ji atsto
vauja. Kiekvienas laikraštis yra vienos 
ar kitos srovės organas ir, kaip tokis, 
jis savo paskirtį atlieka visai ; šauniai, 
pasakyčiau 
liai! '

kartais net; per daug uo-

5. Ką stambesnio rašote šiuo metu?
Nieko stambesnio šiuo metu nekuriu, 

jei neminėti ruošiamos studijos, > apie, 
atomo energiją, vandenilio (hidrogeno) 
bombą ir kitus atominius ginklus.' Ži
noma, įdomiausia šiuo klausimu me
džiaga, kol kas (saugumo sumetimais), 
laikoma paslaptyje, tad tenka operuoti ' 
jau Paskelbtuoju materijoįu. TasĮ aiš
ku, kliudo ’rašinio tikslumui. Jei' tik 
sveikata tarnaus, norėčiau dar paruošti 
plačia mokslo raidos apžvalgą. Tai būtų 
jau kiek ilgesnis ir išsamesnis darbas, * 
apimąs praeito amžiaus antrąją dalį ir 
šio amžiaus pusę. • ,./

i . '

6. Skaitvtojas gerai žino, kad jūs, dak
tare, gražiai, gerai rašote.—Kur mokė
tės lietuviu rašybos: mokykloje, ar “pats 
per save0?

Sakote — “gražiai, gerai rašau.” Bū
tu iš tikro gera, jei tai būtu tiesa! Esu 
tik menkas literatūros mėgėjas. Kur mo
kiausi rašyti? Rusų ir lenkų kalbos pra
mokau mokykloj, kurioje tuomet lietu
viškai ne tik rašvti, bet ir kalbėti buvo 
griežtai draudžiama. “Za litovski jazyk” 
(už kalbėjimą lietuviškai) teko nekartą 
po valandą klūpoti! Tai buvo carizmo

sako ameriko- laikai. Lietuviškai elementorių bei mal
daknygę skaityti išmokė motina, o jau 
paskiau —- pats buvau sau mokytoju! Iš 
pat mažens pamėgau knygą. Daug skai
čiau. Detalingai studijuodavau žodžio, 
sakinio bei paragrafo konstrukciją. Gra- 
i y,, 1 ’ , ' . ■-
žodžio ekonomijos ir kitų kalbos savybių 
mokiausi iš specialių leidinių.. , Sakinį f 
skaitydamas stengiausi suprastų - ar jis ;, 
parašytas skambesio, ar efekto dėlei? 
Kai jau pradėjau rašinėti spaudai, pa-/ 
mokė ir laikraščių redaktoriai, Prieš, 
pastarąjį karą sistemačiai išsįrąsinėda- 
vau Lietuvoje-išeinančių knygų bei žur
nalu. Įžymesnių rašytojų1 raštus dažnai 
skaičiau ne tiek dėl jų turinio, kiek dėl 
kalbos tobulūmo. Ir taip laipsniškai, be 
vargo — pramokau rašyti.

.. organizacijų , jisai jieyemia., Tilč pąžiūrė- tJJUg NeWS and VieWS ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Lite, ay daug ci’aginiip jaunimo-jus ma- jtmiliVM LuuvuLite, ag daug čl’aginiib jaunimo -jus ma
tysite lietuvių pramogose: koncertuose, 
paskaitose, prakalbose ir kituose sam-' 
būriuose? Pav., Brooklyne kadaise gyva
vo net keli stiprūs pasaulietiški chorai: 
Aidas, Lyra, Operetė. Jie kas metai su
ruošdavo bent po vieną gerą operetę, ar 
koncertą. Dabar — Lyra mirus, Aidas 
mažutis, Operetės choras likviduotas. 
(Pastarąjį dabar atgaivino naujakuriai 
ir čiagimio jaunimo jame nėra). O tuo 
metu mieste . jaunimo — tūkstančiai! 
Beisbolo rungtynėse jo pilna.

Čiagimį lietuvių jaunimą reikia skai
tyti veik galutinai nutautusiu, suameri- 
konėjusiu. -

8. 1 Ar manote, kad dipukai ištautęs, 
kaip ir visi kiti ateiviai?

Kad .lietuviai naujakuriai sutirps 
amerikonįzmo katile greičiau,- negu se
nesniosios kartos ateiviai, tai tokiam 

. samprotavimui paremti yra nemaža fak
tų. Pirmiausiai, naujakurių mokslumo 

' vidurkis yra aukštesnis, negu ankstes
niųjų ateivių. Didelė, jų dalis baigusi . 
gimnazijas, o kaikurie net universitetus. 
Gi senesniųjų ateivių nemaža dalis buvo 
neraštinga — analfabete, o dauguma 
tik “druką” tegalėjo skaityti. Naujaku
riai dėl to greičiau išmoks anglų kalbą 
ir greičiau pritaps prie vietos sąlygų. 
Jie gaus geresnius darbus, susiriš su ki
tataučiais intelektualais, tarp jų bus 
daugiau mišrių santuokų, iš kurių gimę 
vaikai lietuviškai jau nemokės. Praeitis 
juk parodė, jog inteligentija visuomet 
nutautėja daug greičiau, negu liaudis. 
Lietuvoj iki 1904 m., spaudos draudimo 
metu, veik visa inteligentiją buvo suru
sėjusi ar sulenkėjusi. Lietuviška liko tik 
liaudis: Žinoma, buvo tam ir priežasčių: 
liaudis (kaimiečiai itin) svetimų kalbų 
nemokėjo, su svetimaisiais į kontaktą 
nesuėjo, tad’ir liko lietuviška. Šiame 
krašte, aišku, prievartos, 1 kokią lietuvių 
nutautinimui vartojo vokiečių kaizeris ar 
rusų caras, — nėra. Tačiau ir be prie
vartos inteligentija greičiau pasiduoda 
stipresnėm kultūrinėm, ekonominėm ir 
politinėm > įtakom, negu mažamokslė 
liaudis. Tai yra daugiausiai dėl to; kad 
bemoksliams, - ar" mažamoksliams, ; tos 
svetimos’ kultūrinės priemonės yra ma- 
■žitiu suprantamos ir prieinamos. Praeis 
kokia 30. mėtų įy iš naujųjų ateivių, ku
rie tik čia pastoviai įsikurs, nenutau
tusių liks, labai , mažai. Juos užlies ame- 
rikonizmo banga. Daleidžiant, jei po ke
lių metų Lietuvoj ir susiklotų jiems pa
geidaujamos grįžimui sąlygos -— grįžti- 
norinčių būtų labai mažas procentas! 
Jie jau bus sutapę su Amerikos gyveni
mu.

9. Jei šiandien hutų 1917 metai n 
tamstai reikėtų pasirinkti profesiją, ar 
ryžtumėtės iiv vėl būti dantų gydytoju?

By Mildred Stenšler
This Saturday, Sept. 22, the LMS’ers 

are holding, the first of a series for this 
coming season, of cultural discussion 
and social evenings. The subject quite 
appropriately will be — Our LMS Sum
mer School.

Students will be on hand to give re
ports and personal opinions. The au
dience will be invited to comment and 
discuss and help plan for future Schools.! išvadavo Rumunija

And then, right here in Richmond fašistinio jungo, n t t •» 1 1 rx o 4'5 T 1 zi'o I AiTAniVIO' ■ _ ♦ _ j

RUMUNIJOS ANGLIES 
IR NAFTOS PRAMONE 
ŽENGIA Į PRIEKĮ

BUKAREŠTAS. Rumuni
jos anglies ir naftos pramo
nės darbo žmonės, kaip ir
ki tu liaudies ūkio šakų dar
bo žmonės, sutinka savo 
nacionalinę šventę — die
nos, kai tarybinė karinome-• v «

1S •
. septintą

sias metines— dideliais lai
mėjimais.

Hill, we will recreate a typical evening' 
at the LMS Summer School. Such an 
evening always takes, in community, 
singing, folk-dancing, games and re
freshments. Everyone participates. Will 
you join us too? x

Several weeks ago, in .the Lithuanian 
section of this newspaper, there was 'a 
write-up about two very important an
niversaries. Oddly enough, both of these 
anniversaries belonged to one man, -J- 
Dr. Anthony'Petrick. It is 30 years that 
Dr. Petrick has practiced dentistry here 
in Brooklyn. And it is 40 since he has 
started to write (and has never ceased 
to write) articles for the Lithuanian 
newspapers and periodicals.

We have known and admired the Doc
tor for some time. He has done so much 
to acquaint the Lithuanian people with 
the history and the fine literature of 
the world by his excellent translations 
and explanations of such great nieces as 
Homer’s “The Iliad and the Odissey,”' 
his lectures on Shakespeare and the the-' 
ater, etc.' •

Now comes to light one of the most 
interesting things about this man of the 
letters. At his graduation 'from the N. 
Y. College of Dental and Oral Surgery, 
Dr. Petrick was awarded a gold medal 

:for maintaining for 4 years the highest 
scholastic record.

Congratulations, Dr.' Petrick! May 
we have, the honor of celebrating jnany 

;more memorable years with you.
; sk ■if ....

• 1 J

‘ A strange thing is happening in my 
neighbor big , town f—- Newark. Three 
opera performances are- being scheduled 

.within 2.weeks of- each other. It is a 
strange thing indeed^ because Newark 
has been absolutely barren of opera for 
years. AH of a sudden — 3 performan
ces! ' !

Well, the gimmick is that in both 
cases the' opera is to be “Die Fleder- 
maus.” At the Metropolitan Opera 
House, this revival last season was gL 
ven so much publicity, that every little 
hamburg is trying to get on the band
wagon now.

For this special occasion the Metropo
litan Opera Co. is renting a local movie 
house for their 2 night stand, Oct. 1 and 
2; while, on Oct. 18, the N. J. Griffith 
Foundation will present the same opera 
as the first of their music series.

Is “Fledermaus” such a good oner'a, 
or is the secret in the fact that the “Met” 
spent so much money revamping this 
piece of flirtatious v hodge-podge, that it 
had to go all out in its advertising cam
paign to convince the public that they 
are in for a tremendous musical treat?

However, disregarding the monetary 
motive, the idea to modernize opera to 
present existing'conditions and set it in 
a language that all can' understand is 
basically a good idea. Perhaps some

neighbor big ', town *—-. Newark.

tos pramonės darbininkai 
per pastaruosius trejus me
tus žymiai padidino kuro;; 
gavima. 1950 metais an-.., 
glies iškasta 12 procentų 
daugiau, negu 1949 metais, 
o šių metų antrajame ket- 
virtvie anglies iškasimas 
padidėjo 26 procentais pa
lyginti su atitinkamu per
eitu metų laikotarpiu. Per 
paskutinius pusantrų metų 
naftos gavimo padidėjimas 
sudarė daugiau kaip 15 pro
centų.

Rumunijoje įsisavinta ga-- 
myba sudėtingų naftos ir 
anglies pramonės įrengimų, 
kurie anksčiau buvo impor^- 
tuojami iš užsienio. Atida-' 
rytos naujos anglies kasy
klos Karansebese, atkurtos1 
apleistosios “Kynenio” ka
syklos Stalino srityje, “Lo-;1 
nia” ir “Vulkan” Valia Žiu-’' 
lui baseine. Eilėje rajonų“ 
pradeda veikti naujos naf
tos verslovės.

Sparčiai vystantis pramo
nei, kiekviename ketvirtyje1 
didėja ir kvalifikuotų ka-" 
drų .skaičius. 1949 metais’7 
25 kvalifikacijos kėlimo 
mokyklose išėjo apmokymą " 
1,460 anglies pramonės dar-'' 
bininkų, o 1950 metais to
kias mokyklas baigusiųjų 
skaičius padidėjo 3,500 žmo- 
nių. Per šių metų pirmuo-" 
sius šešis mėnesius mokv- “ 
klose ir betarpiškai darbo 7 
vietoje pagal tarybiniu sta- “ 
chanovininkų metodą kvali
fikaciją igijo daugiau kaip " 
keturi tūkstančiai darbo 
žmonių.

Nenukrypstamai gerėja 
darbininkų materialinės - 
buitinės sąlygos. Naftos ir 
anglies pramonės d.a r b o 
žmonėms per pastaruosius ’ 
pustrečių metu pastatyta” 
dešimtys naujų didelių na
mų, daug klubu, bibliotekų, 
įsteigti specialūs poilsio na-*' 
mai.

Veikiausiai. Kadaise buvau pamėgęs 
žurnalistiką, bet kai pamačiau, kaip lie
tuviai žurnalistai traktuojami, nesigai
liu pasirinkęs odontologiją. Vidutinis 
lietuvis skaitytojas (visų srovių) nenori 
suorasti, jog rašytojui reikalinga ne tik 
galva, bet ir pilvas! Gi jei “atostogauja” 
pilvas, tai nedirba nei galva (iš simpati
jos!). Iš odontologijos turto nesukrausi, 
tačiau ateitis vistik tikresnė. O visuome
nei odontologija reikalinga lygiai taip, 
kaip ir žurnalistiką.

. . x u •... x.. Galiu dar pridėti, jog įsikūręs 1921
' metais buvau ’Pirmas liet- dantų gydy- 

.................. 4............................ toj as visoj New Yorko apylinkėj! Medi
kų tuo metu Brooklyne jau buvo net ke- 

' Ii. Lietuviai, kažkodėl, savo vaikų odon- 
‘tologais neniokė,' manydavo, jog tai 
-esanti išimtinai “žydų profesija.” Tiesa, 
kiek anksčiau čia yra buvęs tūlas dantų 
technikas Ališauskas, pasivadinęs “dr. 
Lesteriu.” Jis dirbo Albany Dental Par
lor, kurį lankė nem'až&s skaičius ir lietu
vių. Senesniej i brookly n iečiai dąr ir da
bar atmena “dr. Lesterį.” Bet kai vy
riausybės organai pradėjo stropiau žiū
rėti profesionalų licensūros, turėjo pasi
šalinti iš New Yorko ir “dr. Lesteris.”

Esant per 30 metų praktikoje, aišku, 
nevisuomet teko tik malonumais džiaug
tis. Ypačiai skaudu matant nemažą lie
tuvių dalį, kuri amžius svetimiems ver
gavo, vis dar kenčiant nuo t. v. “inferio
rity complex,” t. y. manymo, jog lietuvis 
virš “pilkosios minios” pakilti negali! 
Tai žino kiekvienas profesionalas. Kad 
tai tiesa, ryškiai parodys pora pavyz
dėlių:— { ,

s Pradedi su nauju pacientu kalbėtis ir 
paklausi — kaip sveikata? “Nekas — 

. dtsako — ot. strėnas, kaip šune's ėda ir'
(Tąsa ketvirtaine pusi.).

7. Kaip žiūrite į Amerikos lietuvių 
jaunimą: ar jis—nors gera jo dalis—įsi
jungs į mūsų kultūrinį barą?

Neįtikėtina. Am. lietuvių jaunimas, 
atvirai kalbant, tautiniam lietuvių dar
bui žuvęs! Tik su labai mažom išimtim 
—iš jo lietuviškai kultūrinės pastangos 
paspirties nesulauks. Kad taip yra, ne
dviprasmiškai rodo gyvenimo duomenys. 
Ar daug čiagimio jaunimo yra mūsų 
Susivienijimuose, choruose, -šalpos bei 
švietimo organizacijose? Visai mažai, o 

< jaupųolių^yra ,gana daug! Kiek daugiau

MIŠKU SODINIMAS
< KINIJOJE

-PEKINAS.-Sinchua agen
tūros korespondentas pra
neša iš Sianio, kad Šiaurės 
Vakarų Kinijoje pradėti. 
darbai kuriant milžinišką 
laukų apsaugos miškų ruo
žą apsisaugoti nuo iš Gobi 
dykumos lekiančio smėlio., 
Laukų apsaugos ruožas., 

i prasideda ties Juilinio mieš
more' reasonable attempts will be made, tu> §ensj provincijos šiaurė-
in the future!

* * *
We like the idea of opera ini a lan

guage we can understand. Such wonder
ful music should be” popularized. The Ai
do Chorus of Brooklyn is doing a bit in 
this campaign of mine. At their Concert, 
on October 14, Aidas is going to sing in 
Lithuanian the “Barcarolle” from, the 
opera “Tales of Hoffman,” and excerpts 
from the operettas “The Chocolate Sol
dier” and “Waltz Dream.”

And while we are talking about Aidas 
• Concert, we would like to bre&k the news 

that Aidas at this concert is presenting 
for the first time in New York, the 
young baritone singer Leon Yonik. And 
for the first - time also my young pro
tege, my son Kenneth, playing the ac
cordion.

Did you mark the date? Sunday af
ternoon, October 14, at Liberty Audito
rium.

je, ir baigiasi Gansu pro- , 
vincijoje. Atlikus darbus, 
laukų apsaugos ruožas nu
sitęs pusantro tūkstančio ~ 
kilometrų išilgai didžiosios 
Kinijos sienos.

Pirmasis miškų sodinimo 
etapas buvo baigtas šį pa-' 
vasarį. Tolesni darbai bus 
atnaujinti prasidėjus lietin
gam sezonui. Šiuose dar- 1 
buose dalyvauja -apia . 300 
tūkstančių valstiečių.

Tokie pat darbai vykdomi, 
Sincziano provincijos pie-' 
tinėje dalyje ir rajonuo- • 
se, esančiuose Chuanchės

Honolulu. — Vos pakilęs., 
nuo laivo, nukrito jūron 
rakietinis Amerikos lėktu
vas; žuvo ir jo lakūnas. ....

3 pusk—Laisve (Liberty)-šeštadien., Rugsčjo-Sept. 22, 1951



1

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Tarybų Lietuvos kolūkiečių 
ekskursija į Kubanę

VILNIUS, liepos 16 d. — Iš 
Vilniaus į Kubanę išvyko res
publikos kolūkiečių ekskursija. 
Ekskursijos dalyvių tarpe: Pa
svalio rajono “Atžalyno” kolū
kio pirmininkas Bedalis, Pa
kruojo rajono “Gegužės Pirmo
sios” kolūkio kiaulių fermos 
vedėja, Socialistinio Darbo 

Didvyris Vitkienė, Ignalinos 
rajono “Naujojo Daugėliškio” 
kolūkio pirmininkas Mačiulis, 
Utenos rajono “Nemeikšių” 
kolūkio pirmininkas Matusevi
čius, Vilijampolės rajono “A- 
žuolo” 1 kolūkio pirmininkas 
Marcinkevičius, Nemenčinės 
rajono Molotovo vardo kolūkio 
laukininkystės brigados briga- 
riinkas Paršiuta, Veisėjų rajo
no Onos Sukackienės vardo ko
lūkio gyvulininkystės fermų 
vedėja šarkauskaitė, Joniškė
lio rajono “Mūsų ateities” .ko
lūkio pirmininkas Januškiene 
— viso 60 kolūkiečių.

Ekskursijos dalyviai Kuba- 
nėje aplankys eilę kolūkių ir 
vietoje susipažins sū darbo or
ganizacija kolūkių gyvulinin
kystės fermose, laukininkystės 
brigadose, aplankys MTS ir kt. 
Pakelyje kolūkiečiai keletą die
nų pabuvos Maskvoje.

pestingos priežiūros dėka per 
trumpą laiką karvių produkty
vumas žymiai pakilo.. Dauge
lis karvių jau duoda po 18-20 
litrų pieno per dieną. Iš 10 
karvių nuo metų pradžios pri
melžta po 1,560 kg pieno. Pir
maujančios kolūkio karvių mel
žėjos, kaip Stukytė, Marcinke
vičiūtė, Orlaitė ir kt., įsiparei
gojo iki metų pabaigos pri
melžti iš kiekvienos jų prižiū
rimų karvių po 3,400 kg pieno.

J. Motieka.

Nauji knygynai

Vilnius, liepos 16 d. — Prieš 
keletą metų Vilniuje iš viso te
buvo keturi knygynai. Dabarti
niu laiku Tarybų Lietuvos sos
tinėje yra trylika knygynų. 
Vienas jų atidarytas šiemet 
Antakalnio gatvėje. Dabar 
knygynų yra įvairiose miesto 
vietose.

Populiarūs vilniečių tarpe 
specializuotieji knygynai: ra
šytojų, prenumeruojamųjų lei
dinių ir kiti.- Lietuvos knygų 
prekyba ruošiasi atidaryti du 
naujus specializuotus knygy
nus — “Politinės knygos” ir 
“Mokslinės knygos.” Abu nau
ji knygynai bus atidaryti Ge
dimino gatvėje.

giau kaip 30 įvairių pieno ga
minių rūšių, žymiai išaugo pie
no miltelių, šokoladinių sūre
lių, pieno šampano bei kitos 
produkcijos išleidimas.

Kauno pieninės kolektyvas, 
lenktyniuodamas artėjančių Ta
rybų Lietuvos 11-jų metinių 
garbei, paruošė naują šventinę 
dovaną. Įmonėje pradėjo veikti 
naujas cukrinio kondensuoto 
pieno cechas. Cechas jau davė 
pirmuosius tūkstančius kilo
gramų kondensuoto pieno.

V. Leščinskas.
♦ - * • ; •

Būsimieji inžinieriai stato 
kolūkinę jėgainę

Marijampolė, liepos 19 d. ,— 
Prieš pusantro mėnesio Kauno 
Politechnikos instituto studen- 
tai įsipareigojo vasaros atosto
gų dienomis savo jėgomis pa
statyti 100 kilovatų pajėgumo 
hidroelektrinę Marijampolės 
rajono “Šešupės” kolūkyje ant 
Dovinės upės.

Buvo sudaryta statybos ko
misija, trumpu laiku paruoštas 
hidroelektrinės, projektas.

Į “Šešupės” kolūkį nuvyko 
pirmieji statytojų būriai — 
šimtas septyniasdešimt studen
tų. Jie pradėjo statybos dar
bus, įrengė stovyklą, sporto 
aikšteles. Jau pirmąją darbo 
dieną studentai žymiai viršijo 
užduotis. V. Kulys.

SKAITYK IR MOKYKIS
ramu. Daugelio žemesniųjų

Philadelphia, Pa. Detroit, Mich.

“Atžalyno” kolūkyje

PASVALYS, liepos 16 d. — 
Pirmaujančiame' rajone “At
žalyno” kolūkyje gyvulininkys
tės darbuotojai per gyvulinin
kystės mėnesį įsipareigojo žy
miai pakelti gyvulių produk
tyvumą. Ypatingas dėmesys 
atkreiptas į melžiamų karvių 
priežiūra. Šiame kolūkyje iš 
130 melžiamų ’ karvių 65 kar
vės pastatytos aukštam pri- 
inelžimui gauti, šiai karvių 
grupei parinkta geresnė gany
kla, '■ papildomai < duodama kon
centruotų bei mineralinių • pa
šarų; ir jas prižiūri labiausiai 
prityrusios melžėjos. Kiekvie
ną diehą kolūkio vetsanitarai 
Jankauskas ir Vaičiūnas tikri
na karvių sveikatingumą. Rū

Kilnojamieji kinai 
automašinose

Vilnius, liepos 19 d. — Ne
maža sunkumų kilnojamųjų ki
nų darbui sudarydavo aparatū
ros perkėlimas iš kaimo į kai
mą. šį mėnesį iš broliškųjų 
respublikų gauta 25 kilnoja
mieji kinai automašinose. Viso 
jų šiais metais į Lietuvą pri
siųsta 60. Gautos taip pat 69 
elektros stotys miestų ir kaimo 
vietovių kinams.

Plečiamas gaminių 
asortimentas

KAUNAS, liepos 16 d.—Kau
no pieninės kolektyvas vasaros 
sezonui žymiai išplėtė išleidžia
mųjų gaminių asortimentą. Da
bar įmonėje išleidžiama dau

Kiekviename kolūkyje — 
sporto kolektyvas

Zarasai, liepos 19 d. — 70 
delegatų suvažiavo į pirmąją 
“Kolūkiečio” sporto draugijos 
rajoninę konferenciją. Buvo 
apsvarstyti dviejų mėnesių 
darbo rezultatai. Per minėtą 
laikotarpį visose 33-ose rajono 
žemės ūkio artelėse sukurti 
pirminiai sporto kolektyvai.

Rajone dabar yra apie 1,000 
kolūkiečių-sportininkų, “Leni
nui atminti,” “Bolševiko,” “Ta
rybinio artojo,” Kalinino var
do ir kitose žemės ūkio artelėse 
įrengtos sporto aikštelės. Ren
giamos tarpkolūkinės sporto 
varžybos. V. Jusius.

Dr. A. Petriką apie save ir mūšy visuomenę
(Tąsa iš trečio pusi.)

jokios rodos negaunu.” Ar buvai pas gy
dytoją, vėl teiraujiesi. ‘‘Buvau, kur ne
būsi. Buvau va ir pas tuos lietuviškus
daktarėlius, ir pas gerą daktarą — ir 
vis nieko nemačija.” Aišku, čia žmogus 
neigiamai nusiteikęs ne prieš vieną kurį 
gydytoją ypatingai, bet bendrai prieš 
visus lietuvius gydytojus! Arba ir vėl:- 
Ateina žmogus ir dar nei kepurės ne- 

t nusiėmęs pradeda: “Čia man taiso dan
tis toks žydas, bet aš jam nelabai pasiti
kiu. Tu pažiūrėk, ar jis gerai man juos 
taiso? Aš užmokėsiu.” Žinoma, paaiški
ni, jog nesi svetimo darbo inspektorius 
ir pridedi, jog reikia pasitikėti tuo, kas 
taiso, O štai dar vienas (iš daugelio) 
“perlas”: — Šaltoką žiemos rytą įeina 
antrosios jaunystės apkūnė dėdienė ir 
Visai iškilmingai pareiškia: “Tai aš ne
atėjau pas tave dantų taisyt; man taiso 
daktaras Goldbergas. Bet dar anksti, 
tai jo ofisas uždarytas, o lauke šalta 
stovėt. Sakau, užeisiu čia pasėdėt.” Pa
prašau .sėstis .ir pasišildyti. Mano “vieš
nia” tęsia: “Vot dr. Goldbergas, tai kad 
?erai taiso dantis, o tie lietuviai, ką jie
L, žino”! ■ . ’
Aišku, pykti už tokį brutalų atviru

mą negalima; Tenka tik nusijuokti ir 
jos tamsumo pasigailėti.

10. Išgyvenęs šiame krašte virš 40 
lirtetų, nuo pat atvykimo sekęs Amerikos 
lietuvių kultūrinį, politinį ir ekonominį 
vystymąsi, ką manote: ar toli mūsų vi
suomene per tą laikotarpį pažengė pir-

Kntyn?Menno glėae—
Pažanga padaryta, neabejotinai, ir tai 

gana didelė. Šiuo metu vidutiniam Am. 
lietuviui jau<prieinama radijas, televizi
ja,’ koncertai, o gal kaikada net ir ope
ra. Lietuviškų knygų rinkoje matosi vi
sokių, yra iš ko pasirinkti. Kaikurie jau 
ir angliškai pramoko, paskaito ne tik po 
Spausdinamom iliustracijom parašus, 
bet ir lengvesnę knygelę įveikia. Dauge- 

lį lio.vaikai yra baigę mokslus ir tėvams 
šį - tą paskaito, ar ką patys skaitę papa
sakoja. Tai vis kultūra, apšvieta. Aukš
tuosius mokslus baigusių — menininkų 
ir bendrai visokių pnoffcsienalų skai-

čius vis didėja.
Politinė lietuvių diferencija irgi la

biau išryškėjusi. Jie jau savo žingsnius 
taiko prie vietos politinių partijų ir vei
kia jų programų ribose. Seniau net to
kia L. Soc. Są-ga savo partijai nepri
klausė, buvo savystovi. Lietuvių laikraš
čiai patobulėjo, paryškėjo. Jie. padarė 
didelį šuolį ir kalbos atžvilgiu. Kas da
bar'norėtų skaityti laikraštį, backaus- 
kinės “Saulės” žargonu rašomą? Perio
dikos kalba bando pasivyti knygos kal
ba, v

Betgi labiausiai Am. lietuviai pakilo 
ekonomijos srity. Atmenu, kai jie mie
godavo tamsiuose kambariuose, gyveno 
butuose, kurie ne tik kad centrinio šil
dymo neturėjo, bet nei šilto vandens, nei 
elektros, nei vandentiekio juose nebuvo, 
Išvietė buvo kur nors namo užpakalyje 
— kieme. Brooklyne mašiną (automobi
lį) turėjo tik vienas siuvyklos savinin
kas velionis M. Bučinskas. Tai buvo tur
tingiausias to miesto gyventojas, O da
bar, jei tik kur įvyksta ;kokia lietuvių 
iškila, tai mašinomis keli skverai nusta
toma! Uždarbiai prieš 40 metų buvo 
menki; darbų maža. Žmonės dirbo už 
$5.00 per savaitę, o kas uždirbo 10 ar 
12 dolerių, tai jau buvo tik koks techni
kas. Darbo diena buvo 10 valandų, o 
kai kur ir 12. Daugelis įmonių turėjo 
60-ties darbo vai. savaitę.- Dabar dauge
lis dirba tik 40 valandų. šeštadieniai 
jau veik visur laisvi. Uždarbiai kelis 
kartus didesni, nei tada. Tuomet retas 
kuris turėjo savo namelį, o dabar dau
gelis turi ir visai ištaigias rezidencijas, 
kuriose švyti kilimai, radijas, pianas, 
televizija, tapyti paveikslai ir kiti pra
bangos pabūklai. Didžiausią ekonominę 
paspirtį lietuviai gavo pirmojo ir an
trojo pasaulinio karo metu, kai buvo 
darbų pakankamai ir uždarbiai geri. 
Dabar, naujajam karui besiruošiant, už
darbiai irgi geri, ir darbų yra, tik in
fliacija pasiima savo dalį.

Tai tiek tegalėjau apytiksliai į jūsų 
patiektą anketą atsakyti. ...Gal kalkųr. 
mano nuomonė ir nėra pakankamai ob
jektyvi, bet tai jau toks šiuo momentu 

JSLMiaos-.“sieds” <Ukiu).^~----------

Skrandis ir žarnos. Trum
pai paminėsime likusias virš- 
kinamųjų organų dalis —> 
skrandį ir žarnas, žolėdžių 
žinduolių skrandis visada taL 
pesnis, negu mėsėdžių. Auga
linis ųiaistas mažiau maistin
gas, negu mėsinis, įr todėl 
tenka daugiau suėsti. Grųmū- 
liuojaųtiejį naguočįai gyvuliai 
(avis, karvė, ožka, kuprys) 
turi net kelis skrandžio, sky
rius.

Mėsėdžių žinduolių žarnos 
taip pat daug trumpesnės', ne
gu žolėdžių. Kai kurių plėš
riųjų gyvulių, pavyzdžiui, 
laukinės katės žarnos tik tris 
kartus ,ilgesnės už jos lieme
nį, o avies — 28 kartus.

žarnos prasideda dvylika
piršte žarna, i į kurią įteka 
kasos ir kepenų sultys (tul
žis iš kepenų tulžies pūslės). 
Toliau eina' kitos laibosios 
žarnos; už jų —-storosios žar
nos, kurios prasideda akląja 
žarna. Mėsėdžių gyvulių ak
loji žarna labai maža, tuo 
tarpu kai žolėdžių kartais bū
na labai dideĮe (pavyzdžiui, 
arklio įr triušio).

Echidnos ir ančiasųapio 
žarnos baigiasi kloaka. Visi 
kiti žinduoliai kloakos neturi, 
ir žarna atsidaro laukan at
skira skyle. 
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80. Žinduolių kraujotakos ir 
kvėpavimo organai.

Širdis ir kraujotakos ratai. 
Žinduolių, kaip įr paukščių, 
širdis keturių skyrių. Visa 
kraujotaka ir kraujagyslės 
panašūs į paukščių. Tačiau 
yra vienas esminis skirtumas1: 
iš dviejų aortos lankų, kuriuos 
turi varliagyviai ir ropliai, 
paukščiams išliko dešinysis 
lankas, o žinduoliams — kai
rysis. Jų aorta, išėjusi iš kai
riojo skilvelio, pasuka į kairę, 
o paskui leidžiasi žemyn išil
gai stuburo.

žinduoliai skiriasi nuo kitų 
stuburinių gyvulių tuo, kad 
tarp krūtinės ir pilvo ruimo 
yra raumeninga pertvara —* 
diafragma. Toji ištisinė per
tvara visiškai atskiria krūti
nės ruimą su širdimi ir plau
čiais nuo pilvo ruimo su 
skrandžiui, žarnomis ir kitais 
vidaus organais. Pro diafrag
mą praeina stemplė, aorta ir 
kitos stambiosios kraujagys
lės. Diafragmoje yra raume
nys, kurie eįna iš centro į pa
kraščius įr ten pritvirtinti prie 
šonkaulių. Diafragmą iš prie
kio labai išgaubta, o iš užpa
kalio įgaubta. Kai diafragmos 
raumenys susitraukia, tai ji 
darosi mažiau išgaubta, o kai 
raumenys atsileidžia, tai dia^ 
frągma grįžta į pirmykščią 
padėtį. Pirmuoju atveju krū
tinės ląstos tūris padidėja, ir 
plaučiai išsitempta. Tuomet 
oras įeina į plaučius -rr? įvyks
ta įkvėpimas. Antruoju atveju 
krūtinės ląstos tūris sumažės 
ja, plaučiai susitraukia, ir 
oras iš jų išstumiamas — į- 
vyksta iškvėpimas. Vadinasi, 
diafragma turį didžiulę reikš
mę žinduolių kvėpavimui.

Pastovi kūno temperatūrą 
palaikoma eile priemonių: 
plaukų, danga, prakąitirįių 
liaukų veikimas ir aukštai iš
vystytos visos krujotąkos sis- 
temos dąlys.
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g V Žinduolių nervų sistema 
ir jutimo organai.

Gąlvos smegenys. Ęendrąs 
nervų1 sistemos sandaras visų 
stuburinių gyvulių vienodas. 
Bet žinduolių ypačiai yra<išsL 
vystę galvos smegenys, o ypač 
priešakinė jų dalis — pusru
tuliai. Pusrutuliai tąip išau
gą, kąd paiprastąi uždengia iš 
viršaus kitas galvos smegenų 
dalis, išskiriant smegenėles, 
žinduolių smegenėlės taip pat 
gerai išsivysčiusios.
, Daugelio žinduolių pusru-? 
tūlių paviršius toks didelis, 
kad ^alvoą kiauše telpa tik 
susivingiavęs raukšlėmis 
vingiais. Pusrutulių išsivystę 
mas,z taigi, ir vingių sųsįdary? 
mas tūri ryšį SU gyvulio poelr 
gitį tižesniu ar magesnių su
dėtingumu, šiuo atžvilgiu žin- 
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žinduolių, kaip antai, echid
nos, ančiasnapio, daugelio 
vabzdžiaėdžių, nepilnadančių, 
graužikų smegenų pusrutuliai! 
lygūs, be jokių vingių. Dėl to 
minętųjų žinduolių poelgiai 
nepasižymį ypatingų sudėtin
gumu ir įvairumu; bet ir ki
tuose žinduolių būriuose, net 
ir žemesniųjų beždžionių tar
pe, pąsitąįko rūšių, turinčių 
lygius arba silpnai išsivysčiu
sius pusrutulius.

Didžiausio išsivystymo pa
siekė žinduolių klasės aukš
tesniųjų atstovų — žmoginiu 
beždžionių ir ypač žmogaus— 
didieji smegenų pusrutuliai.

Didelis gąlvos smegenų 
pusrutulių išsivystymas, o tuo 
pačiu ir aukštesnė nervinė 
veikla iškėlė žinduolius į pir
mąsias eiles stuburinių gyvu
lių tarpe ir padarė juos pra
našesnius kovoje dėl būvio. 
Čia įr yrą viena iš priežasčių, 
dėl kurių buvo išstumti rop
liai.

—o —
Jutimo organai, žinduolių 

jutimo organai, taip pat pasie
kę aukšto išsivystymo. Regos 
organų sandaras bendrais 
bruožais tas pat, kaip ir kitų 
stuburinių gyvulių. Tik trety
sis vokas paprastai neišsivys
tęs ir jo liekana-—maža raukš
lelė — glūdi vidiniame akięs 
kampe. Galima dar pastebėti, 
kad daugelio žinduolių vokų 
kraštuose auga plaukeliai — 
blakstienos.

Girdos organai pažengę 
tuo atžvilgiu, kad klausomo
sios angos pradžioje yra au
sies kriauklė. Tam tikrais rau
menimis paprastai ji gali būti 
sukinėjama į visas puses. Gy
vulys ją kreipia ten, iš kur 
eina garsas. Todėl žinduoliu 
klausa estį labai jautri. Klau
sos jautrumą didina ir sudė
tingas klausomasis aparatas.. 
Jame yra trečias klausomasis 
kaulelis, kurio kilmę męs jau 
žinome; sraigės ju'timo nervai 
labai išsivystę.

Žinduolių odoje glūdi dau
gybė lytos nervų galūnių, ku
rių ypač daug yra susitelkę 
kai kuriose odos vietose — 
snukio gale, ūsų pagrinde 
(katės, triušio)’ pirštų ga
luose.

Uoslės nervų galūnės glūdi 
kvėpuojamųjų takų pradžio
je — viršutinėje nosies ruimo 
dalyje ir nosies ryklinėje sri
tyje (viršutinės nosies kriauk
lės). Ryšium su gerai išsivys
čiusia uosle kai kurie žinduo
liai turi stipriai išvystytas 
smegenų uoslės skiltis. 
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82. Žinduolių veisimasis 
ir vystymasis.

Vidinis vąisiaus nešjpjimas. 
žinduolių vęiąįmųsį organai 
savo raidoje padarė didelį 
žingsnį pirmyn, palyginti su 
kitais stuburiniais gyvuliais.

Atsimename, kad paukščių 
ir roplių kiaušinių apvaisini
mas įvyksta patelės kiaušta- 
kiuose, po to jis apsitraukia 
baltymu bei .lukštu ir pro 
kloaką išeina laukan. Gema
las vystosi į jąuną gyvį ne pa
čioj ę motinoje, bet kiaušinyje 
ir gąųną maistą iš atsarginių 
kiaušinio medžiagų. Daugu
mo žinduolių apvąisintioji 
kiaušiniai neišeiną išorėn, bet j 
iš kiąuštąkių patenka į tam 
tikrą pątelėą organą—gimdą. ■ 
Gimda yra raumeningas mai
šelis, atsidarąs į paviršių ats
kira anga. Apvaisintieji kiau
šinėliai prikimbą prie gimdos 
vidaus sienelės. Čia auga ge
malas iki to laiko, kol patelė 
pagimdo. jauniklius. Jaunik
liai, apskritai imant, pąnašūs 
į suaugusius gyvulius ir to
liau maža bekinta.

(Bus daugiau)

Vertą žinoti tas

Artinasi rudens ir žiemos 
laikotarpis. Vasariniai išvažia
vimai jau baigiami. Įvairios 
draugijos ar grupės tvarko 
savo parengimus jau vakarais 
ir svetainėse. Ją numatoma 
nemažai, štai teko nugirsti, 
kad Lyriečiai (Lyros Choras) 
pradėjo pamokas visai pąsku- 
bintu laiku. Nes jie turi už- 
kvietimą dalyvauti televizi
jos programoje, ir kituose ki
tataučių parengimuose. Arti
miausias Lyriečių pasirodymas 
per televiziją būsiąs, 23 rug- 

isejo. Televizijos stotis WPTZ 
Channel 3. Laikas tarp 11 ir 
12 valandų vakare. Tai būsią 
Lyriečįai šokikai. Vėliau bus 
daugiau. Verta jų pasižiūrėti.

Moterų Klubas, sakoma, 
planuoja šąunų parengimą.

Pašalpinės draugijos irgi 
turi nemažai pasibrėžę pa
rengimų. Pavyzdžiui: Liet. 
Rępubjikonų Klubas, paskel
bė, tokį “manifestą”: priimti 
į klubą įiarius, vyrus nuo 21 
metų iki 35 metų be jokio įs
tojimo mokesčio. Tuom tarpu 
šių klubo nariai turi teisę ne
bemokėti narinių ir jokių ki
tokių mokesčių kaip sulaukia 
65 metus amžiaus, arba išbū
na draugijoje per 35 metus. 
Tai labai puiki proga pasinau- 
dotį visiems tinkamo amžiaus, 
nes tokius “manifestus” 
vargu bei kuri kita draugija 
skelbia. Daugiausia mūsų se
nesnių išeivių pašalpinės 
draugijos nusiskundžia iždo 
sumažėjimu, gi pas Lietuvių 
Republikonų Klubą iždas pa
didėjo...

Savaitė atgal čia pasimirė 
jauna darbšti draugė Paulina 
B'ąranauskienė. Apie ,i,ą verta 
parašyti daug plačiau. Gaila 
darbščios draugės netekus.

• L . . M. S.

Mūsų LLD 188 kuopos y 
vasaros veikimas * y

Visi išvažiavimai (piknb • 
kai) jau užsibaigė ir pra? 
dėsime eiti į svetaines su 
rudeniniais ir žieminiais 
parengimais.

Rugsėjo 9 d. vėl tu re jam® 
ir mūsų' kuopos mėnesįųį 
susirinkimą. Kaip ir pa
prastai, turėjome gražų, 
ir visais svarbiais, kaip kul
tūriniais, taip kitais pro
gresyviais reikalais, susido
mėjusį susirinkimą. Pirmi
ninkavo draugė Biliūnienė. 
Po jos ilgos ir sunkios li
gos mums buvo labai ma
lonų draugę vėl matyti pil
nam gyvume ir gabumuose. 
Prie kuopos prisirašė nau
jas narys D. Macijauskas. 
Ačiū draugui už prisirašy
mą prie mūsų kuopos.

Kuopos organizatorius 
pranešė, kad dėl <%vil 
Rights pridavė $40 ir gavo 
širdingiausią padėką. Tai 
buvo iš kuopos iždų paau
kota dvidešimt deferių ir 
kiti dvidešimt dolerių su
rinkta ant blankos.

Susirinkime buvo skaity
ti du protokolai. Buvo iš, 
duota valdybos raportai ir 
priimta. Iš Draugijų Są? 
ryšio, puikų raportą išdavė 
N. Biliūnienė ir Tvarijoųas. 
Biliūnienė pranešė, kad at
gauta ir tie $50 dėl mūsų 
kuopos, ką per kitų sųklaį-- 
dinimus buvo Sąryšiui pri
duota neva dėl Pasaulinės 
Taikos Kongreso delegatu 
kelionės lėšų, o jie buvo vė- 
liąu kitaip suvartoti. • Už 
pinigų atgavimą ačiū d. Bi?

(Tąsa penktame pusi.)

b * ..........—------ - ' A

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
| LAIMĘ

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

“LAISVE” J
1110-12 Atlantic Ave, Richmond Hill 19, N.

> . ■ '' '.f

įvykdytas 10 menesių planas
KAUNAS, liepos 16 d. — 

Lenktyniųodamąs Tarybų Lie
tuvos H-ųjų metinių garbei, 
Centrįnįo vaisių bei daržovių 
perdirbimo fabriko kolekty
vas pirma laiko įvykdė 10 mė
nesių programa. r
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purvina ir skurdi smuklė, kokios pa
prastai būna neturtinguose kvartaluose. 
Pajuodusios lubos. Apdraskyti sienų ap- 

‘ mušalai kabo skiauteliais. Kur-ne-kur 
matosi prastos gamybos paveikslai. Vie
name kampe liūdnai tiksi didelis, senas 
laikrodis su nulaužtomis rodyklėmis. 
Prie keleto staliukų sėdi vežikai, smul
kūs pirkliai ir darbininkai. Papusdami, 
garsiai sriūbčioja iš lėkštučių karštą ar
batą, geria degtinę ir godžiai naikina 
prastus užkandžius. Už bufeto, pasirė
męs rankomis, snaudžia krautuvininko 
padėjėjas, dryžuotais kartūno marški
niais ir taukuotu švarku.

Tvanku. Kvepia spirgintais svogūnais, 
sugedusiais valgiais ir degtine. Virš 
galvų kamuoliais sukasi tabako dūmų 
debesis.' Kalbasi lėtai, nenoromis, pri
slėgtais žodžiais. Retkarčiais kas nors 
stipriai nusikeikia, bet tai. ne iš širdies, 
o. tąip sau —iš papratimo. Nei minčių, 
nei troškimų, tarsi viskas jau seniai, bū
tų pergalvota, išpasakota ir tūkstantį 
kartų nuspręsta. Ir gyvenimas atrodo 
toks betikslis, kaip to laikrodžio su nu- 
laistom rodyklėm tiksėjimas.
■ Aš prisėdau prie kampinio staliuko, 
toliau nuo kitų. Prieš mane stovi pusiau 
ištuštinta alaus bonka. Taip sėdžiu dvi 
valandas, užimtas tik vienu rūpesčiu: 
kur dingti iš to miesto ...

Pasilikti daugiau Čia negalima. Drau
gai suimti. Aš taip pat gerai žinomas 
policijai, ir ji visur manęs ieško. Iš- 
sprūsdamas iš jos, aš jau keletą savai
čių bėgioju po miestą iš vieno jo galo į 
kitą, kaip užpiudytas žvėris. Mano pa
sas žuvo, kito gauti negalima. Tikros 
pastogės neturiu. Kybau tarp žemės ir 
dangaus. Tiesa, aš turiu keletą senų pa
žįstamų, pas juos galima buvo kurį lai
ką pagyventi nepavojingai, bet man pa
sirodžius, jie praueda drebėti dėl savo 
kailio. K£i kurie net nepažįsta manęs. 
Visa tai verčia naktimis glaustis kokia
me nors nebaigtame pastate arba po til
tu; retkarčiais praleidžiu naktis, besi- 
bastįdamas gatvėmis. Jaučiu nuovargį. 
Beveik kiekviename žmoguje matau šni
pą.* . . . .: .

Taikia kur nors išvažiuoti, gerai pa- 
‘ silsėti, apsitvarkyti.

Bet... mano kišenėje tik šeši rub
liai ...

O svarbiausia—mane baugina mintis, 
k'ad ir sekančią naktį man reikės klajoti 
gatvėmis, drebėti nuo šalčio, baugiai 
dairytis ir bijoti savo šešėlio. O ir mano 
pinigai greitai baigsis ...

Kas tuomet daryti?
Mane užvaldo' nemalonus prislėgimo 

ir nevilties jąusmas. Taip gyventi nega
lima; tai lygu kaip kabėti ant supuvu
sios- virvės yirš praviros bedugnės, rizi
kuojant kiekvieną minutę nutrūkti ir 
subyrėti į gabaliukus.

Mano niūrias mintis nutraukė du as- , 
menys, tik ką įėję į smuklę. Užsisakę 
pusbutelį degtinės .ir kiaušinienės su 
dešra, jie atsisėdo už staliuko greta ma- 
tfęs.

Mano nesukaupiamas dėmesys sustoja
■ ties jais.

Vienas — kūningas vyras, dvidešimt 
a^įuonerių metų. Aukštesnis negu vidu- 

i ūgio, Kresnas, raumeningas. Gal- 
jTa didelė, apskrita, stipriai laikoma ant 

i trumpo kaklo. Tamsūs šiurkštūs plaukai. 
, suvelti. Plačiame, tipiškai rusiškame 

veide, su nedailiai sutaršytais ūsais, 
i matosi sunkaus darbo pėdsakai. Bet pil

kos akys žiūri linksmai ir pasitikinčiai.
I Balsas tvirtas ir sultingas, tarsi jūros 

drėgme persunktas.
L Jo draugas, atvirkščiai, mažas, liesas 
žmogelis., kiekviename jo judesyje jau- 

! Člamas prislėgimas.
Pirmasis pripila stiklinę degtinės lir, 

tneiliai šypsodamasis, pliaukši draugui 
‘ per petį:

— Na, bplau, Grišatokai, praleiski- 
me. Paskutinį kartą geriame rusišką. 
Po savaitės linksminsimės angliškuoju 

' viski.
—Už laimingą kelionę, — sveikina 

Grišatokas.
Iš tolimesnių jų pašnekesių aš suži- 

hfciąų?y kad abu—jūrininkai ir dirba kū- 
I fflKais komerciniame garlaivyje. Klau

santi toliau,
■pieve mano, jie sekančią dieną plaukia 

į Londoną! •
l O kas, jeigu jų paprašyti, kad mane 

Nuvežtų į Angliją?* v
Minutėliai atitraukiu žvilgi

stengdamasis neišduoti savo susijaudi
nimo. . i ' c '

Rusijoje man, sutriuškintam ir iškan- 
* kintam, nėra daugiau darbo. Jeigu tik 
tie vyručiai man padės, išvažiuosiu į 
užsienį. Pažiūrėsiu, kaip kiti žmonės pa
saulyje gyvena, pasilsėsiu ...

Vaizduotėje, kaip ūkanotoje tolumoje, 
jau pinasi naujas gyvenimas, dar neiš
tirtas, viliojantis, pilnas įvairenybių.

Kaip juos prašnekinti? Kuo pradėti?
“Žiūrėk, nešauk pro šalį, o tai prapul- 

si!” — švystelėjo perspėjanti mintis. '
“O, ne! Aš pats jūrininkas ir žinau, 

kaip su savaisiais kalbėti: mirk, bet juo
kauk.”

— Gal iš laivo, broliukai?
— Taip, — atsako man kūningasis 

Trofimovas, kaip paskui sužinojau.
— Reikia manyti, dvasių vaidmenį 

išpildote pragare?
j— Teisingai pasakyta, O jūs kas bū

site? ; ’
—Būtybė, patyrusi avariją nuo nord- 

ostinės audros. Pamečiau' Vairą j ir kom
pasą. Blaškausi gyvenimo jūros bango
se, kur gena vėjas. Atsitiktinai užkly
dau į šią prieplaukėlę. Pasilsėsiu trupu
tį ir vėl pradėsiu laviruoti tarp povan
deninių uolų, kol visiškai sudušiu...

— Irgi, reiškia, jūrininkas? — nu
traukdamas mane, klausia Grišatokas.

— O ir koks ... Ištisus septynerius 
metus išbuvau laivyne. Visas prasūrė- 
jau. Šimtą metų išgulėsiu žemėje — ne- 
supūsiu.

Trofimovas tiriamai apžvelgia mane. 
Paskui, lyg tardytojas, pradeda klausi
nėti, kur plaukiojau, kokias ėjau parei
gas. Atsakydamas į jo klausinėjimus, aš 
paleidžiu į darbą visą jūreivišką termi
nologiją.

— Štai dabar matau, kad ir tu ugnies 
matęs, — plačiai šypsodamasis, galų ga
le sako jis. — Ir todėl malonėkite prie 
mūsų stalo: kartu dalyvausime trape
ze... .

Išgeriame po stiklinę dagtinės.
Matau, kad vyrukai man palankūs. 

Ilgai negalvodamas, pradedu juos klau
sinėti, ar galima jiems keleivius vežioti.

Trofimovas iš karto suprato, prie ko 
aš vedu pašnekesį.

— Šit kas, brolau, kaip tave vadinti? 
— klausia jis, pažemindamas balsą ir 
įsižiūrėdamas'i mane. . . .

■ ’ Kadaise pagal tėvą vadino Dimit- 
ričium. ,' . \

—Na, tai klausyk, Mitinčiau: ar tu 
teisingai pasakei, kad tavęs laukia ga
las?.

— Žinoma.
Jis atsargiai apsižvalgo aplinkui ir 

klausia mane jau pakuždomis:
—Sakyk’ girdi, nuoširdžiai: reikalas 

rimtas?
—Kilpa, — atsakau aš trumpai.

Trofimovo veidas susijaudina. Rankos 
neramiai slidinėja stalu. Jis jau žiūri 
užjaučiamai. Grišatokas pabala.

— Nori važiuoti patamsėję? — vėl 
klausia mane Trofimovas.

Aš jo nesuprantu.
— Tai yra, be bilieto. Kur nors į tam

sų kampą įlįsti ir važiuoti. Štai, ką tai 
reiškia. Supranti?

— Supratau.
— Gerai.
Aš juntu, kaip per juodą nusiminimo 

debesį įsiskverbia į mano sielą šviesus 
vilties spindulys, nepaprastai mane 
džiugindamas. Aš vos susilaikau nepuo
lęs jiems ant kaklo.

—O kiek tai kainuoja?
’ —■ Tai ką iš tavęs paimti? Nupirk 
vyrukams, butelį gerklėplėšoš, penkias 
štukas silkių užkandžiams ir duok jiems 
dar trirublinę, jeigu atsiras, ir reikalas 
baigtas. Aštuntą valandą irkluok - prie 
laįvo.

Aš džiaugdamasis sutinku.
, — Tiktai, kartais, kad Jeršovas nesu
žinotų, — perspėja Grišatokas.

' Kas tai? Nejaugi nori suardyti jau 
sutvarkytą reikalą? Ne, girdžiu kito 
prieštaravimą:

— Mesk, drauguži, apie tai kalbėti. 
Argi neprigauti tokio asilo? Jis šian
dien ulioja, sugrįš į laivą ne anksčiau 
vienuoliktosv

Aš teiraujuosi, kas toks Jeršovas?
— Tai mūsų anglininkas, — paaiški

no man Trofimovas,—tikriausias kliau- 
tininkas. Trečioji kapitono ausis. Ir ka
pitonas mūsų—och, pragaištis! Ryklys! 
Pakliūsi jam — nelauk pasigailėjimo! 
Praris anafema. Pražudys žmogų vien 
savo pasigėrėjimui. Atsitikdavo. Bet tu 
vis dėlto nesibaimink. Sugebėsime pa
slėpti.

(Cąugiau.b.us) . ..... .

Sūnų-Dukterų Draugijos 
mitingai

Montreal© Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinės Dr- 
jos reguliariai mėnesiniai 
nariu susirinkimai vasaros 
laikotarpyj buvo laikomi 
antradienio vakarais. Bet 
orui atvėsus, teko patirti 
iš patikimų šaltinių, visam 
žiemos sezonui nutarta vėl 
laikyti sekmadieniais susi
rinkimus.

Sulyg draugijos įstaty
mų, Sūnų-Dukterų Pašalpi
nės ; susirinkimai vyksta 
kiekvieno mėnesio antrą 
sekmadienį po pietų. To
kiu būdu sekantis mitingas 
įvyks sekmadienį, spalių 
mėn. 14 d., Bovet salėje, 
2571 Ontario.; St., E.

Pasikeitimai valdyboje
Paskutiniame susirinkime 

taipgi buvo raportuota, kad 
įvykę pasikeitimai Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Drau
gijos valdyboje, būtent, re
zignavus protokolų sekre
torei J. Vilkelienei, jos vie
toje išrinktas Jonas Brak- 
nis. O išvykusio P. Garnę- 
lio vietoje finansų sekreto
rium išrinktas Jurgis Pela- 
kauskas.

Liaudies Balso ir Laisvės 
skaitytojų gerovei, kores
pondentas .imasi sau teisę 
paduoti sekretoriaus adre
są, kad, reikalui esant, ži
notų, prie ko kreiptis pašal
pinės draugijos reikalais: J. 
PelakauskaSr 5926 — 12th 
Ave., Rosemount, Montreal, 
P. Q. _ •_

Nelaimėj sužeidė 
^Tamasonienę

Verdunietė Julė Tamaso- 
nienė kiek laiko atgal iš
vyko svečiuose pas savo 
broli ant tabako farmos 
Ontario provincijoj. Išbu- 
vojusi ten, rodos,' apie mė
nesį laiko, rugsėjo 6 d. bu
vo begrįžtanti namon. Ta
čiau ant traukinio ištiko 
baisi nelaimė. Stotyj sto
vintį keleivinį vagoną, ku
riame ji (kaip ir kiti ke
leiviai) sėdėjo, užvažiavo 
prekinis traukinis. Sužei
dė keturis asmenis, jų tar
pe ir J. Tamasonienę. Su
laužė kairę koją ir šiaip kū
ną sužalojo.

J. Tamasonienė yra ma
loni, draugiška moteris. 
Todėl verduniečiai ir mont- 
realiečiai, kas ją pažinojo, 
išgirdę apie nelaimę, reiš
kia giliausią užuojautą. Li
gonė gydoma Tillsonburg 
Memorial ligoninėje.

•
Vedybininkai maistu 
užsinuodijo

Pereitą šeštadieni i Cote 
St. Paul, vienuolika vestu
vių svečių, įskaitant abu 
jaunavedžiu ir penkis sve
čių vaikus, veik visi ambu- 
lansu buvo nuvežti į Home
opathic ir Western Division 
General ligoninę gydymui. 
Atrasta, kad buvo užsinuo
diję namie gamintais kum
pio sandvičiais, kurie buvo 
iš vakaro paruošti. .'

Ligoninėse suteikus pir
mąją pagalbą, dauguma iš 
jų tuojau buvo paleisti, bet 
keli turėjo išbūti ligoninėje 
gydytojo priežiūroje kelias 
dienas. Pasirodo, kad vir
tas maistas, .suvyniotas pa
stovėjęs, jei neužtenkamai 
šaltai laikomas, vėliau pa
vojingas valgyti.

Penki motoristai - 
prarado leidimus

Rugsėjo 7 d. St. Jerome 
teisėjas Herman Barette 

,penkięms., motoristams—au

tomobilių vairuotojams — 
atėmė ar, kitaip pasakius, 
suspendavo vairavimo leidi
mus (driver’s licences), ku
rie buvo kaltinami už ne
atsargų važiavimą ar buvę 
išsigėrę.

Teisėjas, i š d u o d a m a s 
sprendimą, pastebėjo ypa
tingai, kad kelių reguliaci
jos turi būti stropiai saugo
jamos ant Montreal - St. A- 
gathe Nr. 11 vieškelio, už 
tai, kad čia, jis sakė, dau
giausia nelaimių Įvyksta. 
Tarp kitko, jis pažymėjo, 
kad veik visos įvykusios ne
laimės, pasirodo, atsitiko 
todėl, kad buvo per greitai 
važiuojama ir kad daugu
ma vairuotojų dar vis neį
sitikino, jog gasolinas ir al
koholis nesimaišo!...

Policija norėtų 
pagauti “juokdarį”

Praėjusią savaitę vieną 
ankstyvą popietį vienas 
juokdarys patelefonavo po-
licijai, kad St. Remi ir St. 
James kryžkelyj smarkiai 
susimušė gatvekaris su au
tobusu. SaLė, k a d “vi
sur pilna mirusių ir su
žeistų.”

Policija, išgirdusi tokį 
“baisų” raportą, tuojau pa
sileido su septyniais polici
jos automobiliais, dviem 
krovinių vežimais, keturiais 
ambulansais ir trimis Mont
real Transportation Com
mission inspektoriais, sire
nomis rėkdami, atlėkė į sce
ną.

Atlėkę nieko nepaprasto 
nerado, išskiriant tai, kiek 
jie patys su savo triukšmu 
minios sutraukė.

, > Policija dabar ieško 
“juokdario,’’ ir, jei pavyktų 
surasti, žada smarkiai nu
bausti.

Apsivedė
Rugsėjo 15 d. apsivedė 

Thelma Kvietinskaitė (Ber
nardo ir Veronikos Kvie- 
tinsku dukrelė) su anglų 
tautybės jaunikiu , Robert 
Bannon.

Vedybinės apeigos atlik
ta Šv. Kazimiero bažnyčio
je, o vestuvių iškilmės, da
lyvaujant daugeliui svečių, 
atsibuvo lietuvių Vytauto 
Klubo svetainėje.

Serga
Adelė Aleksandravičienė, 

rugsėjo 6 d., Royal Victoria 
ligoninėje, turėjo tonsilų 
operaciją. Dabar ligonė 
randasi namuose ir jau bai
gia pasveikt.

Gabrielius Jaškūnas sun
kiai susirgo ir randasi Ro
yal Victoria ligoninėje.

Kuris laikas atgal Stul
ginskis sunkiai buvo gele-’ 
žies darbavietėje užgautas 
ir sužeistas kaklas ir ger
klė. J.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisvės 
spaustuve.

I
Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSH1SI
(REPŠYS) 3

LIETUVIS GYDYTOJAS g

Valandos: 2-4 ir 6-8 3

Nedaliomis ir šventadieniais: g 
. nuo 10 iki 12 ryto. g

- 495 Columbia Rd. p
DORCHESTER, MASS. |

Jau metai ir septyni mė
nesiai,, kai Lorainos Spaus
tuvininkų Unija No. 409 
streikuoja. Lorain Journal, 
vienintelis šio miestelio 
dienraštis, atsisako su jais 
derėtis ir turi pasisamdęs 
streiką laužančius spaustu
vininkus, dauguma kurių 
prie jokios unijos nepri
klauso.
Kiekvieną dieną galima ma

tyti streikuojančių spaustu
vininkų automobilis pasta
tytas prieš spaustuvę ant 
gatvės. Ant jo iškabintas 
raudonomis raidėmis atsi
šaukimas į visuomenę, ra
ginantis suspenduoti prenu
meratas. Šiomis dienomis 
sugrįžo ir pravornioji pin
up žiurkė, su paveikslais 
atsižymėjusių streiklaužių 
ant jos šono. Ji vėl tupi 
priešakyj streik u o j a n č i ų 
spaustuvininku automobi
lio.

Mat, atsitiko gana negra
žus dalykas. Streikuojan
tis spaustuvininkas Marsh
all Dettore ramiai sau sėdė
jo ant rąsto ir stebėjo į 
darbą einančius streiklau
žius. Prie jo prisiartino 
spaustuvininkas Francis 

i Price ,narys A. F. of L., ku- 
' rio unija streiko nepripa- 
žįsta, ir pradėjo koliotis, 
grasindamas vartoti jėgą, 
nes tai seniai reikėję pada
ryti.

Streikuojantis spaustuvi
ninkas Dettore nekreipė j 
tai jokio dėmesio ir tyliai 
sėdėjo. Tada streiklaužys 
pareikalavo, kad jis atsisto
tų, pavadindamas jį ben- 
kartu. Tuo pačiu metu jis 
žvilgterėjo per petį atgal, 
norėdamas užsitikrinti, kad 
jo draugai streiklaužiai yra 
pakankamai arti už jį už
sistoti. Jo besityčiojantieji 
draugai, be abejo, buvo ne
toli.

Spaustuvininkas Dettore 
pareiškė, kad jis nemato jo
kio reikalo atsistoti. Tas 
nesustabdė “pasiryžusio” 
šešių pėdų aukštumo streik
laužio. Jis pradėjo mušti 

Dešimts Mėty Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių rūšių mestis, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odos, 
gydo pailes ir tt. Mostis yra penkių rūšių, užvardinta atskirais var
dais ir numeriais.

No. 1. M. J. Švilpa Herb Salve, a remedy for Skin irritation. 
Kvepianti mostis, stebėtinai greitai gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
“athletes” kojų nesveikumą, nosies arba burnos nudegimą, ausų 
skaudėjimą ir gelbsti nuo “Hay fever.” Kaina dėžutės $1.25.

No. 2. M. J. Švilpa Salve for External Pains. Šita mostis yra nuo 
paviršutinių skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir
pimo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietų skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina 
smegenis (gums). Kaina $1.00.

No. 4. M. J. Švilpa New Discovery Salve for Skin Itching or Poi
son Ivy. šita mostis greitai prašalina visokius niežėjimus ir išbėri
mus. Kaina $1.25.

No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for Piles. Šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles be operacijos. Nesvarbu ar jos yra varvančios ar 
no. Kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostj vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte WKNB iš New Bri
tain, Conn. Kurie pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžutę dovanų. 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters — prie biznio. Platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite čė- 
kį arba “Money Orderį” šiuo adresu:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts. 
t
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besėdintį spaustuvininką, 
lygiai kaip kad boksininkas 
daužo smėlio maišą. Įsišir
dijęs, jis taip sudaužė pi- 
kietuojančio spaustuvinin
ko veidą, kad pastarasis 
turėjo atsigulti ligoninėn.

Gi kiti jo draugai streik
laužiai davė jam moralinę 
paramą, iš džiaugsmo ap
link bešokdami ir gerkles 
išvertę berėkdami. Nė vie
nas iš jų už mušamą pikie- 
tuotoją neužsistojo. Pats 
pikietuotojas Dettore ne
galėjo gerai- apsiginti, nes 
jis teturi tiktai pusę deši
nės rankos.

Klerikalinis elementas, 
aišku, iš to pasidžiaugs. Ti
krumoje, vienas dalykas 
yra neabejotinai aiškus: 
reakcija, kuri tokias prie
mones vartoja, jokiu būdu 
savo pusėje tiesos turėti ne
gali. žmonės, kurie eina 
tiesos keliu, beginklių žmo* 
nių nemuša.

Skaitytojas *

Detroit, Mich.
(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

liūnienei, ačiū, kad ji kovo^ 
jo, reikalavo, kol atgavo. 
Visi nariai ją karštai pa
sveikino už tokį pasidarba
vimą.

Pramogų komisija irgi iš
davė nepaprastą raportai 
Mariutė Dočkienė raporta
vo, kad vasarinis mūsų 
kuopos išvažiavimas nepa
prastai gerai pavyko ir da
vė pelno $117. Todėl iš tų 
uždirbtų pinigų nutarėme 
paaukoti mūsų dienraš
čiams Laisvei ir Vilniai ir 
Liaudies Balsui po $25.

Tai vis toki yra musų 
darbai, brangūs ir prakil
nūs.

Taipgi šių metų spaudos 
vajininkais išrinkome O. R. 
ir St. R. Jiems linkėtina 
geriausio pasisekimo.

Antanas Skiparis šiame 
susirinkime per organizato
rių užsiprenumeravo Liau
dies Balsą.

Gerai buvo apkalbėti ir 
LLD 11-tos Apskrities rei
kalai. LLD Narys ~
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Operetiškas Laisvės 
metinis koncertas

Jau. buvo dienraštyje minė
ta, kad Laisvės koncertas įvyks 
sekmadienį, lapkričio (Nov.) 
4-tą, pradžia 3-čią vai. po pie
tų, L i b e r t y Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

šis koncertas bus tikrai o- 
peretiškas. Programoje daly
vaus lietuviai menininkai ir 
pagarsėję kitataučiai.' Dai
nuos jungtiniai chorai, bus 
duetų ir solistų, taip kad su
darys tikrai operetišką kon
certą, kokio Laisvė dar nėra 
surengusi. Taipgi bus talen
tingų instrumentalistų, kurie 
duos gražių’ muzikališkų ari
jų. O po koncerto bus šokiai.

Beje, dar nepasakėme, kad 
bus svečių menininkų ir iš to- 

. limesnių kolonijų, šis koncer
tas vertas dėmesio. Neužilgo 
paduosime ištisą programą.

Visa Didžiojo New Yorko 
apylinkė turės progą išgirski 
puikų koncertą. Tik iš anksto 
pasižymėkite datą, kada kon
certas įvyksta. Rūpinkitės ja
me dalyvauti.

Laisvės Administracija

Ignas ir Izabelė Sutkai 
išvyko j atostogas

Šią savaitę Sutkai, Repub
lic Bar & Grill savininkai, iš
vyko vakacijom į Massachu
setts, pas savo pažįstamus.

. Tačiau Mrs. Sutkienė lau
kuose apsirgo šienlige ir tuo
jau grįžo namo. Sutkus pasi
likęs ilgesniam poilsiui. .

TeTgI
Tony (Antanas) Navikas 

(jaunasis), gyvenąs 126 So. 
1st St., Williamsburge, pasi
davė į ŠtJ Johns (Hospital, 
Jackson Ave., Long Island 
City, N% Y. Jis turėsiąs apen
dicito operaciją. Ligonines 
telefonas: Stillwell 4-8800.

Jaunasis Antanas yra ge
rai žinomas visoje Brooklyno 
apylinkėje. Jis per ilgą laiką 
dalyvavo Aido Chore ir įvai
riuose vaidinimuose, taipgi 
LDS Bowlingo Lygoje.

Linkime Antanui greitai pa
sveikti. Rep.

VISŲ DIDŽIAUSIAS smagumų 
veikalas judžiuose!

FRANK CAPRA’S

“Here Comes 
The Groom” 

(Štai ir jaunikis) 
žvaigždžiuoja:

BING CROSBY
JANE WYMAN
ALEXIS SMITH 

FRANCHOT TONE 
JAMES BARTON 

ir
ANNA MARIA ĄLBERGHETTI
A QT/W BROADWAY vJlV prie 45th St..

Pakliuvęs j nežinoma pavojų... 
28,000 pėdų virš jūros!

“No Highway
In The Sky”

žvaigždžiuoja
JAMES STEWART 

MARLENE DIETRICH 
ir puikus asmenų vaidinimas! 

žvaigždžiuoja BILLY DANIELS 
DAYV 7TH AVENUE lt "A. 1 Hr 50TH ST.

Kaip Galijotas krito prieš
Jaunuoli Dovidą, taip karalius

- Dovidas krito prieš moterį
Bathshebą!

“DAVID and
BATSHEBA”

(Techni-spalvomas)
žvaigždžiuoja

GREGORY PECK
SUSAN HAYWARD

U TVOT T Broadway Ir111 V I 49th Street

Liberty Auditorijoje
šį šeštadienį, rugsėjo 22, 

Auditorijoje turėsime gražų 
liaudišką pobūvį, LMS 3 Aps
krities pirmininkas V. Bovinas 
informavo, _kad tai bus gra
žus kultūrinis parengimas, 
kuriame galės dalyvauti, kas 
tik norės.

Todėl prašomi susirinkti <8 
vai. vakare.

Reikia nepamiršti ir tai, 
kad Čepulių parė visai nebe
toli — beliko tik viena savai
tė. Visi įsigykite iš anksto bi
lietus.

★
Oras jair eina šaltyn. Tai 

dabar laukiame daugiau sve
čių Lietuvių Kultūrinime 
Centre.

Kiekviena vakara Centras 
atdaras. Galima draugiškai 
pasišnekėti, taipgi ir galima 
gauti skanių užkandžių ir 
lengvų gėrimų.

Juo daugiau bus lankytojų, 
tuo daugiau bus Kultūriniam 
Centrui paramos. Rep. .

Sumušė ir apiplėšė 
Joną Gudiną

Antradienio naktį, apie 3- 
čią vai. po dvylikos, einant 
gatve, ant kampo Lorimer ir 
Ten Eyck gatvių, jaunas 
stiprus banditas užpuolė Jo
ną Gudiną. Griebė jam už 
gerklės ir įsakė atiduoti pini
gus. Gudinas nešėsi porą ke- 
nų maisto ir tėškė tais kenais 
banditui į snukį. Vienas ke- 
nas išlėkė iš maišelio po pir
mo smūgio, tai Gudinas antru 
kartu su likusiuoju vienu ke- 
nu tėškė bandytui vėl į snukį. 
Tačiau banditas Gudino smū
gius atlaikė ir pradėjo kulti 
Gudiną. Vieną smūgį davė 
Gudinui į šoną ties širdim, 
antrą į akį. Parsitrenkęs Gu
diną ant šaligatvio vėl grie
bė už gerklės jį smaugti, kar
todamas: atiduok pinigus. 
Gudinas, pajutęs pavojų gy
vybei, sutikęs atiduoti pini
gus. Pasigriebęs apie $50 ban-’ 
ditas pabėgo, keikdamas Gu
diną, kam jis pirma tėškė 
jam kenais į snukį. Mat ban
ditui negarbė, kad užpultasis 
pasipriešina.

Jonas Gudinas skundžiasi 
skausmais šone ir aplink akį 
taip užtinę, kad visai akies 
nematyt. Visa viena pusė vei
do juodai mėlina. Rep.

Filmos-Teatrai
“Flying Leathernecks”

ši filmą dabar rodoma New 
Yorko Paramount Teatre. 
Nepaisant to, kad filmą yra 
brangi, įžangos kaina pasilie
ka reguliarė.

Prie filmos taipgi dalyvau
ja Louis Prima ir jo orkestrą 
su žymiu dainininku Tony 
Bennett.

“A Streetcar Named Desire”
ši filmą dabar rodoma New 

Yorko Warner Teatre. Joje 
vaidina filmų žvaigždės Vi
vien Leigh ir Marlon Brando.

“Here Comes The Groom”
ši filmą dabar rodoma New 

Yorko Astor Teatre. Lošime 
dalyvauja filmų žvaigždės 
Alexis Smith, Bing Crosby, 
Jane Wynam, Franchot Tone 
ir James Barton.

“No Highway in The Sky”
Ši filmą dabar rodoma New 

Yorko Roxy Teatre. Dalyvau
ja filmų žvaigždės James Ste
ward įr Marlene Dietrick.

Stage show dalyvauja Lou 
Walters’ populiarus Lotynų 
kvartetas ir Billy Daniels.

.. ....... tl .......... , , .
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Stasiūnas apsigyveno 
Woodhavene

Senas /Laisvės skaitytojas 
Petras Stasiūnas, kuris pir
miau gyveno Plymouth, Pa., 
dabar apsigyveno 91-10 
77th St., Woodhaven, N. Y., 
kartui su savo broliu.

Petras Stasiūnas apsilankė 
Laisvės įstaigoje, apžiūrėjo 
Kultūrinio Centro namą, pasi
gėrėjo spaustuve ir namo gra
žumu. Nors dabar nedirbą, 
bet Laisvės reikalams paauka
vo $2. ■ .

Linkime jam' į laibi ės, mūsų 
didmiestyje. ' Rep.
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ADP Ragina Piliečius 
užsiregistruoti

Amerikos Darbo Partija 
ragina visus piliečius užsire
gistruoti, kad galėjus rudeni
niuose rinkimuose dalyvauti.

Pirmadienį ir antradienį, 
rugsėjo 24 ir 25, registravi
mo vietos bus atdaros nuo 5 
vai. iki 10:30 vai. vakare. 
Geriausia būtų tose dienose 
užsiregistruoti.

Bet jeigu kurie nesuspėtų 
tose dienose užsiregistruoti, 
tai galės spalio 3, 4 ir 5. nuo 
5 vai. iki 10:30 vai. vakare.»
O šeštadienį, spalio 6, bus 
p ask utinė u ž si re gi str a v i m o 
diena. Tą dieną užsiregistravi
mo vietos bus atdaros nuo 7 
vai. ryto iki 10:30 vai. vaka
re.

Patraukė teisman už 
pavadinimą komunistu

- 1

Du respublikonai draugučiai 
susipyko vienoje parėję ir le
gionierius J: II. Gibbons ap
šaukė savo draugą Malcolm 
A . Vendig komunistu.

Girdi, Vendig vadovauja 
komunistams Port Washing
ton apylinkėje ir tai apylinkei 
sudaro pavojų.

Už tai Vendig patraukė 
Gibbonsą teisman, reikalauda
mas $3,000 atlyginimo arba 
tikro įrodymo, kad jis esąs 
komunistas.

Kailiasiuviai atmušė 
“Forwardso” melus

Kailiasiuvių unijos graikų 
lokalas priėmė rezoliuciją, 
kurioje pasmerkia žydų dien
raščio “Forwardso” paskelb
tus melus apie graikus kailia- 
siuvius.

Kailiasiuviai reikalauja, 
kad tas dienraštis savo melus 
atšauktų.

Užrąšykit Laisvę Savo Draugui. UžraSyklt T^aisvę Savo Draugui.

—1 1 -1— ' --- 
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Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

* 
Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 

proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare įvyks šeštadienį

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
. Liberty Auditorium 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare 

Vakarienei Bilietas $3.00 „ 
.■ *

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo
se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

Kriaučių atydai
Rugsėjo (Sept.) 26 d. į- 

vyksta lietuvių kriaučių 54-to 
skyriaus svarbus susirinkimas 
11-27 Arion PI., unijos sve
tainėje, kaip 7:30 vakare. 
Ateidami į susirinkimą turė
kite unijos ir Social Security 
korteles. Kitaip nebūsite įleis
ti į susirinkimą.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, tuo laiku padėkite 
į šalį savo naminius reikalus 
ir dalyvaukite minėtu laiku 
susirinkime. Labai yra svar
bus šis kriaučių susirinkimas. 
Jčsų yra’pareiga dalyvauti ja
me. '

.Kadangi mūsų/ įokalo- jubi
liejinis bankietas artėja, tai 
turėsime pasitarti ii- bankieto 
reikalais, kad mūsų bankie
tas pavyktų puikiausiai. Visi 
padėkime savo politinius rei
kalus į šalį, o unijos ir mūsų 
lokalo auksinę jubiliejinę su
kaktį gražiai pagerbkime.

J. S.
(18^-187)

Albanijos “karalius” 
čia pirko palociu

Buvęs Albanijos karalius 
Z o g su savo šeima ir tar
nais atvyko New Yorkan ir 
tuojau nusipirko didelį 60 
kambarių palociu Mutton
town, L. I. Jis už tą palociu 
ir didelį žemės sklypą turėjo 
milionus dolerių užmokėti. 
Atrodo, kad jis turi iš Alba
nijos valstybinių pinigų ne
mažai , išsivežęs. Jis Čia nori 
karališkai gyventi.

Z o g baisiai nepasitenki
nęs, kad jis nebegali grįžti į 
Albanijos sostą. Jis taipgi 
laukia, ar kas nors nenuvers 
Albanijos liaudies valdžios. 
Skundžiasi esąs ‘ palikęs be 
jokio turto. Z o g esąs bedar
biu nuo to laiko, kai sostą 
prarado.

Elektrininkai prieš 
algą užšaldymą

Jungtinės Elektros, Radijo 
ir Mašinų Darbininkų Unijos 
konvencija, New Yorke laiko
ma, pasisakė prieš algų už
šaldymą iv įgaliojo generalę 
tarybą išvystyti prieš algų 
užšaldymą vajų, ruošti per 
visą kraštą masines, demons
tracijas.

600 delegatų, atstovaują 
310,000 narių, taipgi prįėmė 
rezoliuciją, kad užvesti dery
bas su savo kompanijomis, vi
sai nepaisant Algų Stabiliza
cijos Tarybos reguliacijų.

GARSINKITĖS LAISVE J!

Nepriima 11 centu 
pakėlimo 

«

175 laivų kompanijos, ku
rios samdo dokų darbininkus, 
pasiūlė jiems 11 centų į va
landą pakėlimą.

AFL International Long
shoremen’s Association, dokų 
darbininkų unija, atsisako to
kį pasiūlymą priimti. Unija 
reikalauja 25 centų į valandą 
pakelti.

Unija taipgi sako, jeigu ne
bus tiek pakelta, dokų darbi
ninkai atsisakys dirbti — 
streikuos.

Kada nors gailėsis už 
nacių apginklavimą

CIO Amalgam eitų Rubsiu- 
vių. Unijos prezidentas Jacob 
Potofsky, grįžęs iš keturių 
mėnesių lankymosi Europoje, 
pareiškė, jog Vokietija nėra 
apvalyta nuo nacių.

Europos liberalai mano, 
jeigu Vokietijai bus leista 
apsiginkluoti, tai buvusieji 
Hiitlcrio rėmėjai paims vai- i 
džios galią į savo rankas ir 
tada bus nelaimė demokrati
jai. ’

Vokietijos darbininkai yra 
priešingi apsiginklavimui. Ge
riau yra remti darbininkų vei
kimą, negu Adenauer valdžią, 
kuri stovi’ už didelę armiją. 
Gerai apginkluota armija ga
li but dominuojama junkerių 
ir hitlerininkų, kurie ir dabar 
įsigali įvairiose valdiškose 
vietose.

Potofsky aštriai kritikavo j 
Marshallo planą, kuris sutei
kė milionus Europos milionie- 
riams, o plačias žmonių ma
ses paliko be jokios pagalbos, 
štai dėl ko Vakarų Europoje 
komunizmas auga, kaip, pav., 
Francu z i joj e ir Italijoje.

Jis taipgi aštriai kritikavo 
tuos, kurie nori kooperuoti su 
Ispanijos diktatorium Franko.

8,000 šeimų ragina 
sulaikyti evikcijas

8,000 veteranų šeimų pasi
rašė peticijas, kuriose reika
laujama majoro Impellitteri 
sulaikyti evikcijas — vetera
nų šeimų iškėlimus iš laikinų 
namų.

Nurodoma, jog išsikėlus į 
naujas vietas reikės už 4 kam
barius mokėti $70 ir daugiau, 
kuomet dabai* mokama $35 į 
mėnesį. Tai didelis skirtu- 

'mas. Kiek šeimų galės tokias 
i aukštas nuomas mokėti?

McAvoy ragina civiles 
teises ginti

1 Kalbėdamas J. V. konstitu
cijos 164 metų sukakties mi
nėjime, Clifford T. McAvoy, 
Darbo Partijos kandidatas 
Miesto Tarybos prezidento 
vietai, kvietė visus pradėti 
kontr-ofensyvą per visą kraš- 

, tą, kad apginti konstitucines 
žmonių teises.

Jis nurodė, jog šiuo laiku 
daugelis žmonių, tarp jų ir 
nemažai unijų vadų, perse
kiojami ir kaltinami. Prieš 
juos naudojama politinė ink
vizicija.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewcs St.

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

-—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Ragina nevalgyti mėsos
Tūlos Brooklyno organiza

cijos, tarp kurių yra i]- Te
nants Council, paskelbė rug
sėjo 22 d. vajų prieš aukštas 
reikmenų kainąg. Renkami 
ant peticijų parašai ir bus pri
duoti kongresmanams ir se
natoriams. Per porą savaičių 
manoma surinkti apie 15,000 
parašų.

Tos organizacijos kviečia 
antradieniais ir ketvirtadie
niais nevalgyti mėsos, kad 
tuomi priversti mėsos parda
vėjus numušti kainas.

Mokytojų unija laimėjo
Board of Education palai

kė mokyklų viršininkų nusi- 
tarimą neleisti Mokytojų Uni
jai laikyti mokyklų auditori
jose susirinkimų.

Del to Mokytojų Unija už
vedė bylą prieš apšvietus ko- 
misionierių ir tuos, kurio ne
leidžia mokytojams laikyti 
susirinkimų.

Long Island City High 
School .mokytojai priėmė re
zoliuciją, kurioje smerkia to
kį prieš Mokytojų Uniją el
gesį.

Darbo Partija irgi pasiuntė 
protesto rezoliuciją.

šis klausimas buvo perduo
tas N. Y. valstijos Apšvietos 
Departmentui, kuris išnešė 
nuosprendį prieš miesto Board 
of Education ir įsakė mokyk
lų viršininkams leisti Mokyto
jų Unijai laikyti savo susirin
kimus mokyklų auditorijose.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

, , Tel. ST. 2-8j842

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau, 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Ave. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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Nori kainų kontrolės 
tyrinėjime dalyvauti

S

Darbo Partija pasiuntu Scr 
nato komitetui laišką, k'Uhkf 
me nurodoma reikalingumas 
turėti platų kainų • kontrolės 
tyrinėjimą.

Partija primena, kad jos 
atstovas turėtų but pakvies
tas į tą tyrinėjimą.

Dabartinis tyrinėjimas yra 
siaurai vedamas — tik ’dėl 
žmonių akių.

/

Kilnotai. — Jūsų pasta
bos labai nedraugiškos. At
leiskite. kad neidėsime. Vis 
tiek* ačiū už rašinėjimą.

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

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė, patyrusi, guolis 
vietoje, namai Brooklyno, duodame 
atostogų, lengvas valgių gaminimas, 
prosijimas ir prižiūrėjimas 2 vaikų, 
reikalingas paliudijimas. $160 j me
nes). HY. 9-1060. 
.............  ——"      ........................ ... —m 1

Virėja, namų darbininkė, kalty’ipti 
angliškai, guolis vietoje. “

Tol. BU 2-1964. (187-191)

PRANEŠIMAS -
MONTELLO, MASS. »

LLD 6 kuopa rengia pikniką ne- 
dėlioj 23 d. rugsėjo, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke, ant Keswick 
Rd. ir Winter St. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Gera muika. Visus ir visas prašome 
dalyvauti, gražiai laiką praleisti ir 
kultūrinį darbą paremti finansiniai. 
- Rengimo Komitetas. (185-186)

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette ši 

Newark 5, N. J.? 
MAarlcet 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
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