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Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
Kiekvieno piliečio pareiga 

dalyvauti miesto, valstijos bei 
visos šalies pareigūnu rinki
muose.

Šių metų lapkričio menesį 
Niujorke Įvyks tūlų miestavų 
pareigūnų rinkimai.

Kas norės juose dalyvauti, 
privalo šia savaitę, baigiantis 
SU šeštadieniu, užsiregistruoti. 
Neužsiregistravęs, balsuoti ne
galės, o tai reikš,,kad jis, tu
rėdamas teisę balsuoti, ją pa
neigia dėl apsileidimo!

Nemaža mūsų skaitytojų 
dažnai teiraujasi, kur galima 
gauti Lietuvos, istorija.

Jie trokšta susipažinti su 
.mūsų tautos praeitimi, bet ne- 
Zhiri galimybių, neturi šaltinių 
medžiagai pasisemti.

Mes ryžtamės jų pageidavi
mą Jpatenkinti taip, kaip gali- 

pra- 
Ma- 
isto-

dėsime spausdinti Dr. S. 
tulaičio “Lietuvių tautos 
riją”.

Tai labai suprantamai, 
prastoje kalboj 
veikalas, bylojąs 
tautos praeitį.

Kiekvienas, kuris ją pradės 
skaityti, nenutrauks iki 
gos.

Dr. S. Matulaitis yra 
senosios kartos mokslo 
tori jos populiarintojas,
skaitė jo veikalus apie religi
ją, tai gerai žino.

pa
pa rašyt as 

apie mūsų

vienas
ir is-

Kas

ragintiMūsų vajininkai, 
mi žmones užsisakyti dienraš
tį^Laisvę, nepamirškite pri
minti jiems to fakto, būtent, 
kad jie skaitytų lietuvių tau

pos istoriją.
★

Dr. S. Matulaitis jau apie 
80 metų vyras, šiuo tarpu gy
vena Vilniuje; jis —- Lietuvos 
Mokslų akademijos narys — 
bendrai su kitais Lietuvos 
istorikais kuria naujus istori
nius veikalus, kuriais mūsų i 
tauta neužilgo didžiuosis.
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Šią savaitę sukanka dveji 
metai, kai buvo įkurta Kinijos 
Liaudies Respublika.

Taigi Kinijoje vyksta mil
žiniškos m a n'i f estacijos, 
džiaugsmo ir laimės pokyliai, 
kuriuose dalyvauja apie 475 
milijonai darbo žmonių!

Kinijos Liaudies Respubli
ka gimė revoliucijos liepsnose, 
panašiai, kaip mūsų krašto 
respublika.

Vienas laikraštis, rašyda
mas apie šią Kinijos sukaktį, 

ypąžymi, jog pasaulyj įvyko 
/Keturios didžiulės revoliucijos, 
įvykdžiusios milžiniškos reikš
mės visuomeninius pervers
mus :

1776 metais Amerikos Re
voliucinis Karas.

1789 metais Didžioji Fran
cūzų Revoliucija.

1917 metais Didžioji Spa
lio Revoliucija Rusijoje.

1949 metais Didžioji 
jos Revoliucija.

Pirmosios dvi revoliucijos 
buvo vadovaujamos tuomet 
bekylančios kapitalistinės kla
ses, o pastarosios dvi — va
dovaujamos darbininkų kla- 

' sės.
Anos dvi revoliucijos kirto 

smūgį feodalizmui, šios 
kapitalizmui.

Kini-

Kinijos revoliucija 
mūsų akyse, ji pasiekė 

•jfcjjmč čiukurą tik prieš 
'ritėtus.

/ Ne visi darbininkai supran
ta, kokios didžiulės reikšmės 
darbininkų klasės išsilaisvini
mui turi Kinijos revoliucija; 
per arti mes prie jos stovime, 
tad kebliau įmatyti.

ŠIAURIEČIAI SUTIKTU
PANAUJINT DERYBAS
TIKTAI KAESONGE
Jankiai ir talkininkai pasivarė 
pirmyn 40 mylių ilgio fronte

Korėja, spal. 4. — šiauri
niai korėjiečiai atsakė vy
riausiam amerikonu ko- 
mandieriui generolui Ridg
way, jog tiktai Kaesonge 
sutiktų panaujinti derybas 
dėl pertaikos.

Gen. Ridgway pereitą sa
vaitę siūlė Songhyon kai
melyje panaujinti derybas. 
Tas kaimelis yra tarp karo 
linijų už 6 mylių į rytus 
nuo Kaesong miesto .
KARO VEIKSMAI

Amerikonai, anglai, 
kai, .graikai ir penkių 
tautų kariuomenė 
atakavo šiaurinius korėjie
čius ir kinus vakariniame 
40 mylių fronte ir prasiver
žė pusę mylios iki dviejų 
myliu pirmyn, kaip sako 
cenzūruoti pranešimai.

Šiauriečiai atkakliai gy
nėsi, taip kad jankiai su sa
vo talkininkais tiktai skys
tąja ugnim ir durtuvais te
galėjo išstumti šiaurinius 
korėjiečius ir kinus iš po
zicijų.

tur
ki tu 

išvien

Slepiama žinios apie 
Korėjos karo eigą

New Yorko Times kari
nis rašytojas Hanson W. 
Baldwin kaltina amerikonų 
komandierių gert, James 
Van Fleeta, kad jis užtriną 
tikrąsias žinias apie karo 
eigą Korėjoje. Baldwin ra
šo, jog vadinamos žinios 
yra daugiau propaganda, 
negu faktai.

Pavyzdžiui, kuomet ame
rikonai užima kaina ar kal
nelį, tai skelbia, akd laimė
jo “viešpataujančią pozici
ją” visoj toj fronto dalyj.

Baldwin sako, per daug 
yra perdėtas ir . generolo 
Van Flee to skelbimas, kad 
amerikonai nuo gegužės 25 
d. “nušlavė 188,237” šiauri
nius korėjiečius ir jų talki
ninkus kinus.

Amerikonu nuostoliai 
tarpu, anot Baldwino, 
daug mažinami.

tuo 
per

AUSTRALIJOS PREKY
BA SU INDIJA

New Delhi, Indija.—Au
stralija pasirašė prekybos 
sutartį su Indija iki 1952 m. 
birželio.

Australija, tarp kitko, 
gabens Indijai šviną ir cin
ką, o iš Indijos gaus bovel
ninių audeklų, “džiūt” me-

dvi — džiagos maišams ir virvėms 
ir kitų Indijos produktų.

įvyko Bendrai apie Kiniją mūsų
laimė- žmonės turi permaža žinių.
d ve j is Literatūros tuo klausimu mes

kaip ir neturime.
O tuo reikėtų susirūpinti.
Kaip būtų gera, jei mūsų 

Literatūros Draugija išleistų 
veikalą apie Kiniją, apie tą 
didžiulį pasaulį su arti 500 
milijonų gyventojų !

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaur. Korėjos liaudinin
kų radijas pranešė, kad jie 
ir kinai savanoriai atmušė 
visas amerikonų ir jų talki
ninkų atakas. Amerikos 
lėktuvai vėl bombardavo ir 
apšaudė Šiaur. Korėjos 
miestus. Nukirsta dar 4 
amerikiniai lėktuvai.

Valdininkas sako, būk 
kainos pastovios

Paryžius. — Atvykęs iš 
Jungtinių Valstijų, Eric 
Johnston, vyriausias kainų 
tvarkytojas, pareiškė tre
čiadienį, jog kainos Ameri
koje “pasilaikys toj pačioj 
vietoj per 4 ar 5 mėnesius.”

Washington.— Kainų val
dyba trečiadieni leido pa
branginti anglį bent 20 cen
tu tonui.

(Kainų direktorius Mike 
DiSalle pereitą pavasari 
žadėjo numušt mėsos kai
nas šį rudenį. Bet šią sa
vaitę, pagal jo įsakymą, ta
po pabranginta mėsa 2 
25 centų svarui.)

iki

Demokratu vadas davęs 
valdininkui $1,261 kyšį

Washington./ — Tyrinė
jančiai Senato komisijai 
buvo parodyta,( jog Demo
kratų Nacionalio Komiteto 
pirmininkas Wm. M. Boyle 
davė $1,261 Turney Gratz’- 
ui, kuomet Gratz buvo pa
reigūnas valdžios Recon
struction Finance Korpo
racijos.

Per Boyle’o pasidarbavi
mą tuomet valdžia davė iš 
tos įstaigos $645,000 pas
kolos abejotinai Lithofold 
spaustuvinei kompanijai.

Didieji manevrai 
vakary Vokietijoj

Frankfurt, Vokietija. — 
Jau antra savaitė kai vaka
rinėje Vokietijoje daro pra
timus 160 tūkstančių ka
riuomenės — amerikonai, 
anglai, francūzai, belgai ir 
kiti vakariniai europiečiai.

Tie didžiausi manevrai 
taikos laiku, sakoma, įrodė, 
kad vakarai galėtų atmušt 
“sovietinį užpuolimą” ant 
žemės ir iš oro.

Manevruose dalyvauja ir 
daugiau kaip 1,000 ameri
kinių ir kitų lėktuvų.

Šiuos pratimus stebėti at
vyko iš Washingtono ir ge
nerolas J. Lawton Collins, 
Jungtinių Valstijų armijos 
štabo galva.

Vyriausias manevrų va
das yra gen. Eisenhoweris.

SOVIETAI ŽADA IRANUI 
MEDŽIAGINĘ PAGALBĄ

London. — Iš Maskvos 
pranešta, jog1 Sovietų Są
junga planuoja suteikti 
Iranui maisto, gelžkelinių 
įrengimų ir kitų reikmenų.

Anglija sulaikė reikalingų 
Iranui daiktų siuntimą ir 
sustabdė jam angliškus -

Vietnamiečiai kirto naujus 
smūgius francūzams

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai pradėjo 
naują ofensyvą ir urmu iš
mušė francūzus iš dviejų 
tvirtovių derlingajame Rau
donosios upės klonyje, už
imdami miestus Binhlu ir 
Nghialo ir laimėdami šim
tus ketvirtainių mylių plo
to šiaurvakariniame Viet
namo kampe. Francūzai 
tapo nublokšti 30 mylių at
gal.

(Prancūzų komandierius

Vėliausios Žinios
LONDON. — Treciojoj 

šių metų ketvirtyj ameriki
niai pinigai ’Anglijos ižde 
sumažėjo dar $638,000,000.

SAIGON, Indo-Kina. — 
Prancūzai praneša, kad 
pradeda atsigriebti prieš 
Vietnamo liaudininkus.

TEHERAN, Iran. — I- 
rano premjeras Mossadegh 
net apsiverkė, kalbėdamas 
seime, kad Anglija visai 
neteisėtai apskundė Iraną 
Jungtinėms Tautoms.

(Skundas iš esmės reika
lauja leisti anglams ir to
liau naudotis iš Irano alie
jaus versmių.)

NEW YORK. — Pereitą 
savaitę maisto kainos paki
lo dar 1 procentu.

Įsakyta tyrinėt visus 
taksy kolektorius

Washington. — Taksų 
i komisionierius John Dun
lap įsakė ištirti, kaip pa
tys taksų kolektoriai ir jų 
padėjėjai mokėjo taksus 
1948, 1949 ir 1950 metais.

Daugelio taksų kolekto
rių išpildytose blankose pa
žymėta, kad jie lažybomis 
ant arklių lenktynių ir ko- 
zyriuodami vis laimi ir lai
mi po $2,000 iki $4,000 per 
metus. Kai kurie tarnavo 
kompanijoms, imdami iš 
valdžios po $10,000 ir dau
giau algos per metus.'

Jau keliolika taksų ko
lektorių suspenduota bei 
pavaryta New Yorke, San 
Franciscoj, Bostone ir ki
tur už kyšius iš kompanijų 
bei įvairius “nereguliaru
mus.”

Roma. — Italijos- valstie
čiai užiminėja daugiau dva
rų žemių. Bedarbių skai
čius vis auga.

amerikinius pinigus dar pir
ma, negu Iranas ištrėmė vi
sus anglus aliejaus pramo
nės technikus.

(Anglijos delegatas Jung
tinėse Tautose tvirtino, kad 
Iranas be “pagalbos” iš an
glų pusės įpuls į bankrūtą.) 

generolas de Tassigny, at
vykęs Paryžiun, tą pačią 
dieną, gyrėsi, kad jie grei
tai apsidirbs su Vietnamo 
komunistais.

(Jungtines Valstijos ski
ria apie bilijoną dolerių 
francūzam paramos prieš 
Vietnamo liaudininkus; ir' 
tik šiomis dienomis ameri
kinis laivas pristatė gana 
ginklų keturioms naujoms 
francūzų divizijoms apgin
kluoti.)

.WASHINGTON. — Kon
greso Atstovų Rūmo lėšų 
komitetas užgyre $5,000,- 
000, iš kurių bus mokama 
po $10,000 šeimoms žuvu
siu Korėjoje kareivių.

WASHINGTON. — Su
rasta, kad daugiau kaip 
7,000 raketierių - gemble- 
rių nemokėjo valdžiai tak
su.

Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai daugumoj vietų 
atrėmė atakas ir kai kur 
pastūmėjo atgal ameriko
nus ir jų talkininkus.

HACKENSACK, N. J. — 
Grand džiūrė 
Fort Lee majorą 
tą ir tris kitus 
valdininkus kaip 
rių patronus.

apkaltino 
Ch. Hef- 
vietinius 
gemble-

Ar Churchill nori karo dėl 
Irano? klausia darbiečiai

London. — Anglijos kon
servatorių (atžagareivių) 
vaęlas Winston Chuyęhillas 
smerkė darbiecių valdžią, 
kad ji nųsileiĮip Jranui > ir 
ištraukė anglus aliejaus 
pramonės technikus iš to 
krašto.

Darbo Partijos politikai 
atsako klausimais iš savo 
pusės: “Ar Churchillas per
ša eiti karan prieš Iraną 
dėl tų technikų? Gal jis no
ri užkurti ir trecią pasau
linį karą?”

Churchilliniai dar nesu
galvojo atsakymo f šiuos 
darbiečių klausimus.

Irak uždraudė Kaiser- 
Frazer automobilius

Bagdad, Irak. — Arabiš
koji Irako valdžia uždraudė 
pirkti Kaiser-Frazer korpo
racijos automobilius todėl, 
kad Kaiser-Frazer pasista
tė Izraelyje fabriką auto
mobiliams gaminti.

SOVIETAI IŠSPROGDINO
ANTRĄ BANDOMĄJĄ
ATOMU BOMBĄ
Washingtono politikai svarsto, 
ar naudot A-bombų Korėjoje

Washington. — Preziden
tas Trumanas spalio 3 d. 
pranešė per savo sekretorių. 
J* Shorta, kad Sovietu Sa- 
jungoje tapo išsprogdinta 
antra atominė bomba.

Pirmą bandomąją atomų 
bombą Sovietai išsprogdino 
1949 metais, kaip prez. Tru
manas tada paskelbė rugsė-

Kada Egiptas eity į 
bloką prieš Sovietus

Ahram rašo:
—Egiptas sutiktu prisidė

ti prie Viduriniu Rytų ka
rinio sąryšio prieš Sovietų 
Sąjungą tiktai tokiame at
sitikime: 

būtų ištraukta iš Suezo ka
nalo ruožto ir jeigu Anglija 
atiduotu Egiptui vadinamą-

na.
v

Valstijos ir 
Anglija steigia Vidurinių 
Rytu sąryšį iš Turkijos, 
Graikijos ir kitų prieinan
čių prie Viduržemio Jūros

Kodėl Argentinos lakūnai 
dalyvavo sukilime

Uruguay. — Iš Argenti
nos perbėgę, 70 lakūnų pa
reiškė :

“Mes viską aukojome ko
vai, kad būtų Įvesta demo
kratija Argentinoje.”

Bet jie užginčija Argen
tinos fašistų pasakojimus, 
kad lakūnai ir kiti karinin
kai per sukilimą pereitą 
penktadienį mojosi nužudyt 
Argentinos diktatorių Pe
roną ir jo pačią Evą.

Statoma naujas robot- 
-bomby fabrikas

Washington. — Valdžia 
užsakė pastatyti naują ro
bot - bombų . fabriką už 25 
milijonus dolerių Bristoly j, 
Tennessee valstijoj.

Tokios bombos dažnai va
dinamos nutaikomais iš to
lo lėktuvais be lakūnų juo
se. -

VOKIEČIAI VIS LABIAU 
PRIEŠINASI AME

RIKOS PLANUI
Bonn, Vokietija. — Kas

kart stiprėja vakarinių 
vokiečių pasipri e š i n i m a s 
amerikiniam planui, kuris 
bando įtraukt vakarų Vo
kietiją į karinį bloką prieš 
Sovietų Sąjungą, kaip rašo 
United Press ir Associated 
Press.

Republikonas senatorius 
Hickenlooperis sakė, Ame
rika turėtų panaudot ato
minius ginklus prieš šiauri
nius korėjiečius ir jų tal
kininkus kinus.

Demokratas senatorius 
Brien McMahon, kongresi
nės atomų jėgos komisijos 
pirmininkas, ragino dvigu
bai pasmarkin.t atom-bombų 
gaminimą, kad Amerika lai
mėtų lenktynes prieš Sovie-

Republikonas senatorius 
John W. Bricker, tos ko-, 
misijos narys, taipgi pri
siminė apie atominių borfi- 
bų vartojimą korėjiniame 
kare.

Valdžios atomiųes jėgos 
komisija ketvirtadieni susi
rinko Į slaptą posėdį ir, sti^- 
prantama, svarstė kiaušį-, 
mą apie atominių ginklų : 
naudojima.

Prez. Trumanas nepasa
kė, kaip sužinojo apie an
tros atomų bombos išsprog
dinimą Sovietų Sąjungoje.

Gal tatai matė Amerikos 
lakūnai, skraidydami virš 
jūrų Į šiaurę nuo Sov. Sibi
ro ; gal šnipai iš Sov. Sąjun
gos pranešė, o gal moksli
niai instrumentai tatai pa
rodė.

Washingtone spėliojama, 
kad Sovietai turi 50 iki 100 
atom-bombų, o Jungtinės 
Valstijos—1,000.

Vokiečiai technikai 
siūlosi tranui dirbti

Hamburg, Vokietija. — 
600 vokiečių pasisiūlė Ira
nui dirbti kaip aliejaus 
(naftos) pramonės techni- ? 1 • yr • * 1 • _ _ • Įkai. Kai‘kurie gal jau greit 
iškeliaus į Iraną, sako to 
krašto diplomatai Hambur- x

Jau 87,650 amerikonų 
nukentėjo Korėjoje

t ---------------------

Washington. — Karinė 
valdyba spalio 3 d. paskel
bė, jog Amerikos armija 
per kautynes Korėjos fron
te nukentėjo viso 87,650 
sekamų nuostolių:

14,734 užmušta, 60,725 
sužeista ir 10,653 be žinios

Per paskutinę savaitę to
kiu nuostoliu skaičius paki
lo 2,131.

Gatlinburg, Tenn. — Ge
nerolas George Marshall, ' 
buvęs apsigynimo sekreto
rius, šaukė tuoj aus įvesti 
privalomą karinę tarnybą 
visiems amerikiečiams. Jis 
kalbėjo valstijų gubernato
rių suvažiavime. t v

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.

i
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Kas Ką Rašo ir Sako PROTINGO DVASININKO 
GRAŽUS PASIELGIMAS

LAISVOJI
SAKYKLA

Net ir prelatas KrupavičJus 
apsiverktų... f

Smetoninėje Dirvoje (rug
sėjo 27 d.) Vincas Abra
mikas verkiančiai rašo apie 
neapsakomai greitą pabė
gėlių ištautėjimo procesą. 
Pasiskaitykite:

“Rodos taip nesenai, vos 
prieš porą ar mažiau me
tų, visa lietuviška spauda 
mirgėte mirgėjo straips
niais, kuriuose buvo įvai
riausių nurodymų, pasiūly
mų ir patarimų, kaip su
stabdyti nutautėjimą vieti
nių lietuvių tarpe. Tačiau, 
net nespėta tuos visus pa
tarimus išbandyti, kaip at
sistojo prieš mus kita, dar 
svarbesnė problema: kai}) 
išlaikyti lietuvybę naujųjų 
ateivių tarpe, kurie per po
rą - trejetą metų atsirado 
ant bedugnės kranto. Pri
simenu, dar būnant Vokie
tijoj, prel. Krupavičius, ap- 
važinėjęs Amerikoj kai ku-

lai, būk ULC “likviduojasi”, 
“smunka” ir pan. Jei šį kartą 
jie atvyko patirti, tai savo 
akimis galėjo įsitikinti, koks 
gražus buvo šis Tarybų Lietu
vos minėjimo aktas.

Gal už tai, kad lietuviais 
buvo perpildyta mūsų būsti
nė; “didingas išeivių dienos 
minėjimas” smetonininkų pa
talpose, tą pati vakarą, buvo 
taip didingas, kad turėjo ne
pradėjus užsidaryti! Taip ir 
likosi nepasakę savo kalbų 
“ministras” Graužinis, “vaiv- 
tojas” Čibiras ir kt. rl 
kunigas V. Mikalauskas nega
lėjo parodyti paveikslų per 
“šviesos aparatą”, i 
nei• žinotičų, nei šviesos...

'I'aryblii Lietuvos I 1-jų meti
nių minėjimo prograipa buvo 
punktualjai* pradėta. Publika 
jau laukei įš anksčiau susirin
kusi. ULp pirmininkas R. Va
lionis ati'dni’o -aktą. Garbes! 
prr'zidiume — TSRS minist
ras Urugvajuje N. B. z Alęk- 
siejevas, TSRS konsulas A, V. 
Prichodko, Čekoslovakijos' At
stovybės' .ministro pareigas ei-

3 Dr.' .Ričardas Jcžekas, 
Vokietijos vy- broliškųjų organizacijų atsto

JIE PAMIRŠTA, KAI) 
“ŽMONIŲ BALSAS 
YRA DIEVO BALSAS”

Ką galvoja Vakarinės 
Vokietijos žmonės apie bru
kimą jiem j rankas ginklo

$8.ooj ir reikalavimą, krd jie vėl 
$4.oo| krauja lietu kapitalizmo in- 
$4.501 teresų isgelbepmui' 
---- Dienraštis Vilnis rašo:

•Entered as second class matter at. the Post Office of Jamaica, N. Y., , '
under the Act of March 3. 1879. “VMcmvii Vokieliios; ‘l)US-

Canada
Canada

Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

kancleris’ A d e n a.u e r i s 
jis nori

• CHICAGO, Ill.—Mrs. Do
rothy Pleasant, 3437 Eme
rald Ave.; pamačius dido
ką būrį jaunuoliu, prisimi
nus, kąd veik tokįo pat am
žiaus jaunuoliai mete ak
menimis į jos langus liepos 
1-2 dienomis, pro langą žiū
rint pamanė: “Argi ir vėl 
susirenka pulti jos butą?”

Tokios mintys greit išsi
blaškė, kada ji pastebėjo, 
kad kartu su jaunuoliais,

Kokiu tikslu jie Chicagon 
atvyko, neteko sužinoti, bet 
pastorius sakė matęs reika
lą supažindinti juos su 
Emerald Ave. įvykiu.

Jaunuoliai vienas po kito 
statė visokius klausimus. 
Stebėjosi jie sužinoję, kad 
Chicago] e taip galėjo įvyk
ti, kad čia žmonės taip ne
apkenčia negrų. Nekaip jie 
žiūrėjo ir-į tai, kad riauši
ninkams grasinant uždegi
mų’ nfamų; pašaukta policija 
nevaldė riaušininku, bet v z 
pirmiausiai įėjus į stubą 
jpaėmė vardus esančių ma
linių iv trijų negrų delega
tų j Tąikos Kongresą. Juo 
daugiau girdėjo apie visą 
įvykį, tuo labiau stebėjosi.

Po apie valandos pasikal
bėjimo, kada jaunuoliai ren
gėsi jau keliauti atgal, pa
storius Jack Middeaugh 
jiems tarė:

’“Mano vaikai, kiek darbo 
stovi; mums prieš akis, kad 
išnaikinus tokią' rasinę ne
apykantą. Tas, ką jūs čia 
girdėjote, padės jums su-

gali 
apie 
nu

gali

kalbėti,
Vokietijos ginklavimą;

i ciniai eks-generolai _ 
Išveisti savo čebatus ir dul
kinti savo senas uniformas, 
rengdamiesi jas užsidėti;

■ Washingtonas gals apsisei- 
lėjęs kalbėti apie tai, kiek

NEPASITENKINIMAS
ANGLIJOS DARBO PARTIJOJ

ANGLIJOS DARBO PARTIJOS konferencijoje, įvy- 
kusioje Scarborough mieste, pasireiškė žymus kairiojo 
elemento sutvirtėjimas.

“Tiek savo darbais, tiek žodžiais, šiandien Darbo par
tijos konferencija parode, kad ji pasisuko toli į kairę 
nuo dabartinės ‘nuosaikiosios’ vadovybės...” rašo Mr. 
Raymond Daniell Niujorko Timesui. i si pamiršta

Pasisukimas aiškus, _____............ .................. ,
cijoje buvo pasakyta eilė kalbų, kurias jos dalyviai en-! žodžiais, — 
tuziastiškai užgyrė, — kalbų, bylojančių už taiką ir ge-| yra Dievo balsas. ; Ir,', taip, 
rinimą gyvenimo Anglijos darbo žmonėms.

Tuomet, kai kairiųjų 
kai dauguma balsų buvo 
tijos veikiantįjį komitetą, 
buvo išrinkta dar eilė 
veikiančiojo komiteto tapo 
risono šalininkai, kaip Emanuel Shinwell 
gynimo ministras, John Strachey, karo sekretorius, ir 
eįlė kitų.

Konferencijoje fyuvo pasakyta, kaip minėjome, eil,ė 
kalbų, nukreiptų prieš karą, prieš ginklavimąsi. Ta
čiau, kalbant prieš karą, negali nekalbėti prieš Ame
riką,’ kuri organizuoja “vakarines valstybes” naujam 
karui.

Prieš Ameriką buvo palieta nemaža pykčio dėl. to,

i, lil&.V- , . , j -l • mV-

r-aip pat kurilJ buvo nuo 14 i|<i 18
eks-generolai

rų Vokietijoje. Bet jie vi- 
i vieną dalyką: 

abejoti dėl jo netenka. Konferen-* Vox populi vox Dei, kitais 
■ žmonių balsas

Vokietijos žmonių balsas) 
šaliniu- nesutinka su Adenaueriais, j 
į par- Guderianais, Achesonais ir in<ls

metų amžiaus, eina !pasto
rius bažnyčios, kur ją ;ji sek- 

nes nebuvo' madieniais lanko.; Kitaip? 
veikiausiai ji būtųį nei du-' 
irų neatidariusi, kada visas 
‘būrys prisiartino.

Tie netikėti svečiai atsi
lankė .savo akim pamatyti 
tą namą ant Emerąld Avė., 
kuris per du kartu buvo 
puolamas ir. įnamiai terori
zuojami dėl to, kad jame 
apsinakvojo negras deįegą- 
tas,, atvykęs į; Taikos koij* 
giesą Chicagoje bii’žęlib' 29f 
30 ir liepos 1 dieną.’ d L . !

iR.ev. Jack Middeaugh,: pak 
storius : Hąlsted Street; lhL 
stitutional Church, 19th ,ir 
Halsted Sts., įėjęs vidun 
perstatė jaunuolius esan
čius metodistais, kaip' ir jis 
pats, iš Galien,. Michigan.

žo i Vokietiją nuliūdęs. O 
jeigu dabar tas pats žmo
gus apvažinėtų ir aplanky
tų visus naujuosius ateivius 
lietuvius gyvenančius mies
tuose, miesteliuose ir kai
muose, tai grįžęs Į Vokieti
ją apsiverktų kruvinomis 
ašaromis...

iš naujo išrinkti
kuomet kitan k.omitetan i jTumanais.

is ra i, kurie praleido ilgus me-
• tus apkasuose, Vokietijos 

J-i vyrai, kuriu daugelis grįžo | 
be kojų ir be rankų, — tie 
Vokietijos vyrai nenori dul
kinti savo uniformas arba I 
šveisti batus. Jie nenori tų ! Stl’umslps perskaito 
uniformų nei iš tolo maty
ti. Jie nenori armijos. Jie 
nenori karo.

Populiariškiausias sloga- 
nas Vakarų Vokietijoje da
bar yra ‘Ohfie Uns,’ kas

; mūsų.’ Kitais j ryš]<iais faktais Tarybų Lietu- 
žodžiais, tegul kariauja, kas 
nori, bet mes karo nenori
me.”

Bevano šalininkų, tai i 
išjoti tokie Attlee - Mor- 

, šalies apsi-

vai. Dalyvauja ;ir Tarybų Są
jungos žinių agentūros TASS 
korespondontas M. V. Artiu- 
šen kovas.

Toliau:
ULC sekretorius Stasys 

•sveikini-

30 ir liepos 1 dieną.’

neapykanta išsišakojusi.
Tai taip mokina vaikus 

d.orięji jų vadai, ar tai bū
tų bažnyčios ar kitokie.

Etikai tarnybon. Deja, kai kurie kairieji kalbėtojai, pa
sak pranešimų, darė tokius palyginimus:
tijos grūmoja taikai tiek pat, kiek ir Tarybų Sąjunga. 
Kur čia logika? Argi ne kiekvienam šiandien aišku, 
jog Tarybų Sąjunga yra vyriausia organizatorė pasau
lio žmonijos kovai už taiką?

Kodėl gi tai buvo sakyta? Kam toks “palyginimas”? 
Jis buvo reikalingas tam, kad pasirodyti “gęrais”: žiū
rėkit, mes tiek pat kovojame prieš tuos, kurie kovoja 
už taiką, tiek pat kovojame prieš tuos, * kurie kovoja 
prieš taiką, — mes gražiai abejus sulyginame; mes geri.

Privalome nepamiršti, 1 
yra nemaža trockistu-titojistu. 
Todėl, nežiūrint, ką jie daro ar sako 
šmeižti ir socijalizmo kraštą.

Bet tai nereiškia, jog darbiečių eiliniai nariai yra 
trockistai. Ne! Jie yra nuoširdūs kovotojai už taiką. 
Jiems įsikalto Attlee valdžia. Jiems trūksta kantrybės 
jr pajėgų gyventi trūkumuose, kuomet bilijonai dolerių 
leidžiama naujo karo reikalams. Štai, kodėl darbiečiai 
kyla prieš savo vadovus,’ prieš dabartinę valdžią.

Visa tai sudaro nemažą galvos skaudulį ir mūsų krašto 
valdovams. Kas gi bus, jei kairieji darbiečiai įsigalės? 
Ar jie negali pažeisti Atlanto Pakto? Ar jie negali tuo 
Hudu užduoti smūgio NATO’ui ? Žinoma, tai})!

: Jungtinės Valš- reiškia, ‘be

KAIP URUGVAJIEČIAI.
MINĖJO TARYBŲ 
LIETUVOS
11 METŲ SUKAKTĮ
' Šių metų liepos-21 d. Mon-

kad kairiųjų daibiečių tai pe )tevjcįejaus miesto lietuviai 
Bevanas via vienas jų.. |)llV0 suruošę masini mitin- 
sako, jie pnvalo pa- vienuolikai metų Lietu-

glįjos parlamento rinkimus, įvyksiančius šio mėnesio 
25'dieną, sunku pasakyti. Bet kad jis teigiamai paveiks 
.E’ui •opos kraštų darbininkų judėjimą, tai netenka nei 
aiškinti.

Žmonių judėjimas už taikos išlaikymą pasaulyj ple
čiasi. Ir jo niekas negales sulaikyti!

vos tarybinio gyvenimo at
žymėti. Darbas praneša, 
jog publika salėn vos besu- 
tilpo. Anot laikraščio:

šis aktas buvo sėkminges
nis, didesnis už kitus, praeity
je ruoštus. Jis suvaidino di
džiuli vaidmenį. Būdinga pa
žymėti, kad šiame parengi
me dalyvavo nemažas skaičius 
ir vadinamųjų tautininkų, ku
riems, matomai, įkyrėjo fa
šistinių papūgų kartojami me-

m.ii laiškus, gautus iš M. Gor
kio vardo kultūrinio 
Slavų sąjungos, 
jos Atstovybės, 
čionaiinio centro

A. Vaivuskas pasako įspū
dingą kalbą,' nušviečiančią

centro, 
Čckoslovaki- 
Armėnu Na-

vos atsiekimus vienuolikos 
metą laikotarpyje.

rią atliko geriausieji lietu- 
,vių talentai, taipgi buvo su
vaidintas P. Čiučelio para
šytas vienveiksmis veika
lėlis.

Meninėje programoje da
lyvavo ir keletas kitatau
čių menininkų.

Visa tai parodo, kai}) kul
tūringai ir gražiai pažan
gioji lietuvių visuomenė 
Uruguajuje pasirodo kita
taučių akyse.

Tai, beje, • parodo, kaip 
ten susmukę Smetonos lai-

Berlin. — Vakarinio Ber-

jo Vokiečių J a u n i m o de
monstracija ir suėmė 67 jos 
dalyvius.

IŠSIGANDĘ LAZDOS 
ANTROJO GALO

. TAIKAI PAGRINDAS KORĖJOJE
F,TENKA PRAMINTI, jog net ir konservatyvė Anglijos 

sg^uda blaiviau į dalykus žiūri, negu Amerikos vadina
moji “liberalinė” (su mažomis išimtimis) spauda.
'/Štai, bene patsai įtakingiausias Anglijos dienraštis 

“The London Times’’ aną, dieną pasisakė už tai, kaip ga- 
lįma prieiti prie taikos Korėjoje. “The London Times” 
nurodo, jog šiuo metu apvienyti visą Korėją nebegalima, 
todėl “vienintele praktiška išvada turėtų būti padaryta 
takia: priimti padalintą Korėją su 38-tąja paralele kaip 
riibežiunji.”
_,,Mes tai ne kartą sakėme. Mes .sakėme, jog kuogrei- 

ejausįai reikia baigti Korėjoje mūšiai, laikinai paliekant 
38-tą ją paralelę rubežiumi, o vėliau leisti patiems korė- 

. jiečiams išspręsti savo krašto reikalus ir apsivienyti.
...Bet mūsų valdovams, kuriems, kai}) dabar atrodo, rūpi 
ijyą/jtaika, bet karas, tai nepriimtina.

Kalbama apie naujus mūšius, apie didžiulius laimėji
mus; atsisakoma nuo pasitarimų dėl karo paliaubų, na, 
outuo pačiu kartu vis daugiau ir daugiau mūsų sūnų 

. ffjonte žūsta. Kam iš to nauda?
..Kodėl nepaklausyti nuomonės tokio laikraščio, kai}) 

“The London Times”? Kodėl neiti prie mūšių p.ertrauki-

lomi

Šis sunkvežimis pataikė i atitinkamą vietą. Jam tik
riausia reikėsią pataisyti/ sąparių po to, kai juomi ban
dė pravežti skebus i Meyer ir Welch šapą Los Angeles 
priemiestyje Vernon. Vežimas dabar vėsipa savo “pa
dus”. Šapą užstreikavo United Auto Workers nariai.

4* 4,

MŪSŲ MAJORO VIZITAS GIMTINĖJE
ŪF NIUJORKO MIESTO majoras Vincent Impellitteri su 

žijiona šiuo metu vieši Italijoje. Jis aplankė savo gimtą
jį'miestelį Sicilijoje, jis buvo Romoje, Milane,ir kituose 

. savo gimtosios šalies miestuose.

Svarbu, ką mūsų majoras ten patirs? Ar jis matys tai, 
ką Italijai'davė Marshallo planas,—paturtinęs turtinguo
sius ir dar labiau nubiedninęs biednuosius?

Ar jis padarys iš savo kelionės išvadas, kodėl Italijoje 
šiandien yra milijonai organizuotų komunistų ir dar dau
giau milijonų jiems pritarėjų ?:

O gal jis apie visa tai nei nepagalvos? Gal jam užteks, 
sugrįžus, papasakoti mums apie tai, kaip jis ten buvo 
gražiai priimtas ir svetingai pavaišintas?

Matysime!

Jungtinių Tautų Tarptau
tinio Įstatymo Komisija . su
formulavo įstatymą, kuris 
skaito “tarptautiniu prasi
žengimu vienos šaĮies, val
džiai organizuoti, skatinti 
arba net toleruoti tokius 
veiksmus, kurie siekia pra
vesti teroristinius aktus ar
ba kursto civilinį karą, ki
toje šalyje.”

Šis komisijos pasiūlymas 
veikiausia bus svarstomas 
busimojoje Generalinės A- 
samblėjos sesijoje šį rudenį.

Kaip ten nebūtų, prieš ši
tą pasiūlymą tiesiog sukilo 
lietuviškieji ir lenkiškieji 
kryžiokai. Prieš jį padarė 
pareiškimus ir protestus A- 
merikos Lietuvių Taryba ir 
Amerikos Lenkų Kongre
sas. Jų pasipriešinimas bu
vo gana plačiai atžymėtas 
Amerikos k o m e r c i n ė. j e 
spaudoje.

Protestuotojai vienu bal
su šaukia: Kas bus su mu
mis? Juk mes ir kurstome, 
ir remiame, ir finansuoja
me teroristinius aktus Lie
tuvoje, Lenkijoje ir visuose 
socialistiniuose kraštuose. 
Jeigu komisijos pasiūlymas 
taps įstatymu, verstinu vi
siems Jungtinių Tautų; na
riams, tai mes turėsime sa
vo kremus užsidaryti. Ame
rika turės juos ;uždaryti. 
Pagaliau: Argi ne faktas, 
kad mūsų pačių valdžia iš
leidžia milijonus dolerių 
propagandai ii“ kurstymui • 
Tarybų Sąjungoje ir Liau
diškosios' Demokratėj os 
kraštuose žmonių prieš tas 
valdžias? Tam irgi turės 
būti padarytas galas!

Juokinga istoriją
Su tuo Tarptautinio Įsta

tymo Komisijos pasiūlymu 
susieta labai įdomi,, tiesiog 
juokinga istorija. Tas vi
sas sumanymas iškilo Jung
tinių Tautų kapitalistinėse 
šalyse. Tai buvo tais lai
kais, kai Graikijoje siautėjo 
civilinis karas. Jis buvo su
galvotas prieš komunistus 
ir kitus kovotojus prieš fa
šizmą ir kapitalizmą. Jį 
patiekė fašistinės Graikijos

atstovas prof. Jean Spiro- 
poulos. Su tuo sumanymu 
1950 metų lapkričio 17 d. 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja priėmė rezoliuci
ją. Toje rezoliucijoje buvo 
pasąkyta, kad “luirstywtas 
civilinio karo svetimos vals
tybes interesams” skaitoma 
agresija.

Valstybių Teisių ir Par
eigų Deklaracijos drafte, 
kurį tuomet patiekė Tarp
tautinio Įstatymo Komisija, 
straipsnyje 4-tame, buvo 
pasakyta, kad: “Kiekvienos 
valstybės pareiga susilaiky
ti nuo kurstymo civilinio 
nerimo kitos valstybes teri
torijoje. ir neleisti organi
zuoti savo teritorijoje vei
klos, siekiančios kurstyti 
tokį nerimą (susikirtimą).”

Ta visa rezoliucija buvo 
Asamblėjos priimta 50 .bal
sų prieš 5. Tik Tarybų Są
jungos, Tarybų Ukrainos, 
Tarybų Baltarusijos, Len
kijos ir čechoslovakijos de
legacijos balsavo priėš re-

Jis užtiktų tūkstančius 
šeimų ir paskirų asmenų, 
pas kuriuos nerastų nė vie
nos lietuviškos knygos, o 
daug kur ir lietuviško laik
raščio. Išgirstu tėvus kal
bančius didžiausiu žargonu, 
o jų vaikus tarp savęs kal
bančius tik angliškai. Už
tikti] ir tokių šeimų, kur tė
vai, vaikams girdint, šmei
žia Lietuvą, sąmoningai sa
vo vaikų neleidžia į litua
nistines mokyklas ir'tt.”

Kodėl tiek daug pabėgę-

Abramikas tyli, bet aš pa-

Dalykas, mat, tame: Kiek
vienoje kapitalistinėje ša
lyje bile revoliucinė partija 
arba veikla buvo' primeta
ma Tarybų Sąjungai. Mask
va viską diriguojanti. Tad 
Graikija, Anglija, Amerika 
ir, kitos, kapitalistinės šalys 
nutarė “tam padaryti ga
lą.” Kaip tik tokioje dva
sioje ir Tarptautinio Įsta
tymo Komisija suformula- 

'vo savo dabartini įstatymą.
Juos pačius muša

Nei Tarybų Sąjungoje, nei 
Lenkijoje, nei Čechoslova- 
kijoje, nei kuriam kitam so
cialistiniam krašte nesiran
da jokių pabėgėlių grupių, 
kurioš būtų tų valdžių fi
nansuojamos ir kurios atvi
rai, ciniškai, nachališkai 
kalbėtų, kad reikia nu
versti Amerikos, Anglijos 
Franci jos ar kitos kurios 
šalies valdžią. O tokių gru
pių, kurios remia teroristi
nius aktus prieš valdžias 
Lietuvoje, Lenkijoje, Čecho- 
slovakijoje, Tarybų Ukrai-

ti s, kad daug pabėgėlių yra 
tokie žmonės, kuriems terū
pi tik savo asmeniški rei
kalai. Lietuvoje jie buvo 
valdininkėliais, fašistinių 
organizacijų pareigūnais ir 
vadais, armijos ir policijos 
viršininkais. Jiems Lietu
va, tėvynė, buvo ta pienin
goji melžiama karvutė. Iš 
čia gi jie tos karvutės pa
siekti ir melžti nebegali. Tai 
kam jos bereikia?

Jie tik ponais būti sie
kias!. Pirmoje vietoje dole
ris, o kokia ten lietuvybė 
jiems visai neapeina.

Nesakysiu, jog visi pabė
gėliai yra tokio kalibro 
žmonės. Bet daugelis to
kiais yra. Tsitėmykite ir 
pamatysite, kad kaip tik to-; 
kie greičiausia ir ištautM

Skaitytojas

noje ir tt., pilna Ameriko
je, Anglijoje, Francūzijoje, 
Va k ariu ė j e Va k i e ti j o j e.

Kai]) tik dabar tos fašis
tinės gri.ųiės, prie kurių 
priklauso VLIKas, Ameri
kos Lietuvių Taryba, Ame
rikos 
Rusijos 
mitetas 
suokalbininkų, apsižiūrėjo 
ir pamatė, kad juos pačius 
gali kitas anos lazdos ga
las pradėti mušti. Jie svei
kino, kai 1950 metais tas 
sumanymas buvo patiektas 
Asamblėjoje, o dabar jį pa
smerkia ir reikalauja, kad 
Tarptautinio įstatymo Ko
misijos pasiūlymą visos tos 
pačios 50 šalys atmestų. 
patingai jie reikalauja, ka|ff 
Amerikos valdžia prieš tįt 
pasiūlymą griežtai išstotu 
Jungtinėse Tautose.

SALIETIS

Lenkų Kongresas, 
Išlaisvinimo Ko- 
ir visa eilė kitų

2 pusi.—Laisve (Liberty)* Penktad., Spalių-October 5, 1951
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Kaip Wa^erbwrio Psichiatrijos Klinika gydo dvasinius suirimust

Waterbury Sunday Repub
lican laikraštis rašo (rugs.

- 16):
—Viena susirūpinusi jau

na moteris neseniai atėjo į 
Psichiatrijos Kliniką, Chase 
Dispensary. Jinai begali
niai krimtosi, kad suirs vi
sas jos gyvenimas, ir štai 
kodėl, kaip ji sakė Daktarui 
Johnui Staneslow (Stani- 
slovaičiui):

Jos vyro giminė tapo už
darytas protligių ligoninėje. 
Ir jinai baisiai kankinosi 
dvasiniai, manydama, kad 
vienintelis jos kūdikis bus 
pamišėlis. Tas rūpesnis taip 
pakirto moteries sveikatą, 
kad ji jau nepajėgė prižiū
rėti savo šeimos, ir despe- 
Tacijon įpuolus laukė tik 
juodų dienų.

Dr. Staneslow išaiškino 
jai, Ik a d net jeigu tėvas ar 
motina sirgo prųtlige, tatai 
nereiškia, kad sūnus ar 
duktė turės paveldėti tą li
gą. Jaunutis jos sūnus to
dėl turi visas galimybes už
augti kaip protiniai sveikas 
vyras.

Toki parodymai Įtikino 
jaunąją moteriškę, ir jinai 
išėjo iš klinikos jau laisva 
nuo bergždžių rūpesčių ir 
baimių. Jai iš naujo atgijo 
gyvenimo smagumas ir no
ras gyventi.—
KAS TAI YRA 
PSICHIATRIJA

Dr. Staneslow, kaip jau 
minėta,/yra psichiatras gy
dytojas.

Žodis psichiatrija sudary- 
>ftis iš dviejų graikiškų žo
džių: psyche-dvasia ir ia- 
treia-gydymas.

Taigi psichiatrija yra 
dvasinių bei protinių suiri
mų gydymas.

Waterburio Klinikos 
pasidarbavimas

Waterbury Sunday Re
publican atžymi vietinės 
Psichiatrijos Klinikos su
teiktus patarnavimus žmo
nėms. Sako:

—Ši klinika per 5 metus 
nuo jos įkūrimo padėjo šim
tams žmonių Waterburyj ir 
aplinkiniuose miesteliuose 
pasiliuosuoti nuo tuščių 
rūpesčių ir baimių, išspręsti 
savo klausimus, surasti 
sveiką dvasinę nuotaiką ir 
naudingai, laimingai gy- 
^Jėnti.
/ Kartais užtenka vieno at
silankymo klinikon, kad 
būtų pašalinti kenksmingi, 
prieštaringi įsivaizdavimai. 
Bet dažnai reikia ištisu sa
vaičių ir mėnesių, iki būna 
nugalėti bergždi sielvartai, 
dvasios nupuolimas, ir grįž
ta žmogui pasitikėjimas sa
vim ir sveika pažiūra į gy
venimą.

KITOS CONNECTICUT 
KLINIKOS

Protinės sveikatos klini
ka Waterburyj yra viena 
septynių tokių klinikų, ku
rias įsteigė ir palaiko Con

necticut valstija.
. Connecticut Protinės 

: . Sveikatos Biuras pirm 6 
metų pastebėjo, kad per 
daug didėja protligių skai

sčius valstijoje; todėl pata
ikė Connecticut seimeliui 
Ateigti psichiatrijos skyrius 
Bendrosiose miestų ligoni- 

• nėse. Taip ir buvo įkurta 
Waterburyj ir šešiuose ki-

MOST PEOI'TE try to fight it out alone until they can no longer endure the inner conflict. Women 
during the first few interviews with Dr. John S. Staneslow, staff psychiatrist, at the Chase Dispensary 
^Psychiatric Clinic, usually indulge in a good cry as shown above. The clinic is an out-patient depart
ment of Waterbury Hospital.

'V

Paveikslas rodo Daktarą John S. Staneslow (Stanislovaitį), vadovą Psichiatrines 
Klinikos, Waterburio Ligoninės skyriaus. Jis apklausinėja ligonę, atėjusią gydytis 

nuo kankinančių ją vidujinių prieštaravimų.
(Waterbury Sunday Republican suteikė ‘Laisvei matricas (formas) abiem paveiks- 

, lam šiame Įvairumų Puslapyje.)

tuose miestuose klinikos 
kovai prieš protliges. Vi
sos tos klinikos palaikomos 
valstijinėmis, lėšomis.

Per mažai psichiatrijos 
klinikų Amerikoje

Nervų suirimas, jausmų 
prieštaravimai vienas ki
tam, nepamatuoti rūpesčiai 
tai savotiškos ligos, ku
rioms gydyti reikia psichi
atrijos. Ir juo anksčiau 
toks ligonis gydosi, tuo 
greičiau ir geriau sveiksta.

Žymėtinas dalykas, kad 
šiuo laiku daugiau ameri
kiečių serga nervinėmis, 
jausminėmis, protinėmis li
gomis, negu bet kuria fizi
ne liga. Tačiaus visose 
Jungtinėse Valstijose tėra 
tiktai 600 psichiatrijos kli
nikų, palaikomų valdinėmis 
lėšomis.

Waterburio Psichiatrijos 
Klinika* per 5 savo gyvavi
mo metus turėjo viso 7,300 
atsikreipimų su klausimais 
dėl protinės sveikatos. O 
582 žmonės gavo patarnavi
mus per ilgesnį laiką.

Šiandien Waterburio kli
nika turi 272 nuolatinius 
lankytojus, kurių protinis 
gydymas yra tęsiamas.

Lietuviai daktarai
Klinikos štabą sudaro lie

tuviai daktarai John Stane
slow, psichiatras, ir Petras 
J. Aiksnoras, psichologas. 
Klinikoj jie darbuojasi da
lį laiko, o kitą laiką priva
čiai gydo savo ligonius. 
Trečias štabo narys yra 
Leah Oakley, kuri visą lai
ką pašvenčia klinikai kai
po socialė psichiatrinė dar
buotoja.

Klinikos štabas kartą kas 
savaitę daro pasitarimus, 
kur apsvarsto protinius - 
jausminius savo ligonius ir 
nustato, kaip jie turi būti 
gydomi.

Tai, rodosi, “paprasti” 
dalykai

Dauguma žmonių, kurie 
kreipiasi klinikon, sako, 

jiems suardė protinę lyg
svarą ir dvasinę ramybę to
ki dalykai, kaip šeimyniški 
kivirčai, piniginiai vargai 
ir negalėjimas sugyventi su 
kitais žmonėmis. Kiti dre
ba, turėdami blogus darbo 
rekordus ir bijodami visai 
ji prarasti. Treti “visai ne
žino, ką daryti,” arba “apie 
viską” rūpinasi ir kremta
si.

Gana daug veteranų, su
grįžę iš karinės tarnybos, 
nesugeba prisitaikyti prie 
civilinio gyvenimo.

Jaunavedžiai vyrai ir mo
terys sielojasi, kad vedybos 
neišriša gyvenimo klausi
mu. *

Klinika bendradarbiauja 
su valdinėmis ir visuomeni
nėmis įstaigomis, padedant 
Spręsti šeimyninius klausi
mus.

Kai kurie jaunuoliai būna 
pasitaisymui paleisti iš ka
lėjimo bei pataisos namų. 
Jiems klinika taipgi padeda 
eiti į padoresnę ir laimin
gesnę gyvenimo vagą.

Klinika specialiai rūpino
si alkoholikais, stengdama
si juos atpratint nuo to 
kenksmingo papročio, iki 
valstija įkūrė tam tyčia 
Alkoholikams Kliniką Wa
terburyj.

Psichiatrijos Klinika sa
vo patarimais patarnauja 
ir kitiems bendrosios Wa
terburio Ligoninės sky
riams.

Nelaiminga kūdikystė 
atsiliepia suaugusiam
Nelaiminga kūdikyste kliu

do ir suaugusio dvasinę 
sveikatą. Jeigu suaugęs 
jaučiasi netinkąs gyvenimui 
ir nemato jokios vilties, to
kius jausmus jis dažniau
siai būna atsinešęs iš blogų 
kūdikystės sąlygų, pavyz
džiui, kur tėvas buvo “la
tras” girtuoklis, motina su 
tėvu nuolat kerštingai ba
rėsi, tėvai žiauriai elgėsi su 
vaiku ir tt.

“Kitais žodžiais, — sako 
dr. Staneslow, — žmogus, 
būdamas vaiku, jautėsi 

esąs nemylimas, atmeta
mas, neįvertinamas.”

Psichiatrija stengiasi su
žinoti namines sąlygas, ku
riose ligonis, kūdikystėje 
gyveno. Kada jis papasa
koja apie savo kūdikystę, 
tai gydytojas psichiatras 
suranda, kokie kūdikystės 
šiurpuliai, išgąsčiai, bai
mės bei rūpesčiai užsiliko 
subrendusiame jo gyveni
me. Ligoniui tuomet atsi
daro akys. Jis pamato, kad 
gąsdinusi savo kūdikystės 
baubais. Tuomet jam daro
si net juokinga, kad jis, su
augęs žmogus, gyveno iki 
šiol kūdikio jausmais ir 
vaikiškais įsivaizdavimais.

Kai kuriems to ir užten
ka, kad įgytų ramesnę, nor
malę pažiūrą į gyvenimą. 
Kitiems gi tenka protiniai 
gydytis- per ištisus mėne
sius.

90 procentų tokių dvasi
nių ligonių tęsė gydymąsi 
Waterburio Klinikoj, iki 
jiem buvo pasakyta, kad 
jau pasvęiko.

Žalingas atidėliojimas
Daugelis kenčiančių dva

sinius sukliurimus žmonių 
per ilgai delsia, iki kreipia
si į kliniką. Psichiatrinį 
gydymąsi atidėlioja ypač 
raštinių tarnautojai ir kiti 
vadinami “baltakalnieriai.” 
Jie per mažai uždirba, kad 
galėtų privačiam psichia
trui užmokėti už gydymą. 
O į klinikos teikiamą pa
galbą . jie žiūri kaip į “al- 
mužną” pavargėliams.

Kiti klaidingai įsivaiz
duoja, kad klinika gydo 
tiktai pamišėlius, kurių 
protas visai persiskyręs su 
gyvenimo tikrove.

Bet tarp kiekvienų 200 li
gonių, kuriuos klinika ap
tarnauja, pasitaiko tiktai 
vienas tikras pamišėlis, ku
ris todėl patalpinamas ligo
ninėn, ir tai trumpam lai
kui. Visi kiti gydomi per 
atsilankymus klinikon.

Kada bus užbaigtas nau
jasis “sparnas” Waterburio 
Ligoninei, tai galės būti 
priimta daugiau dvasinių li

gonių kaip gydomi įnamiai i 
per tam tikrą laiką.

Kenksminga nedrąsa
Yra ir tokių, kurie ne

drįsta patys sau prisipa
žinti, kad apšlubęs protinis 
jų gyvenimas, kad reikia 
jiems klinikinės pagalbos. 
Tai yra klaidinga gėda ir 
nesveikas pasididžiavimas.

Klinikos štabas pareiškia, 
jog beveik kiekvienas žmo
gus kada nors susiduria su 
protiniais bei jausminiais 
pašlijimais, kuriems reikia 
pašalinės pagalbos. J u k 
dažnai vidutinis ar beveik 
vidutinis žmogus patenka į 
tokias gyvenimo sąlygas, 
kad jam “net galva maišo
si” ir jis įpuola į nusimini
mą, jaučiasi “surūgęs” ir 
nelaimingas.

Kaip gydoma
Kai kurie žmonės klaidin

gai įsivaizduoja, kad psi
chiatrinis gydymas esąs 
pilnas slaptybių, lyg ir bur
tų. Iš tikrųjų tai nepai
nus, mokslinis gydymas be 
vaistų.

Dažnai užtenka gydyto
jui kelis kartus laisvai pa
sikalbėti su ligoniu, ir žmo
gus būna suramintas—įgy
ja drąsos, pasitikėjimo sa
vim, tampa laimingesnių ir 
pasekmingesniu savo darbe.

Būna atsitikimų, kad 
žmogų nejučiomis vargina 
jau užmiršti nesmagumai iš 
praeities. Tie nesmagumai 
įstrigę posąmoniniame pro
te ir jaudina žmogų, kelia 
vidujines jausmų audras 
bei prieštaravimus pačiam 
sau.

Kas yra tie kenksmingi 
posąmoniniai slapukai ? 
Jiems aikštėn iškelti yra 
naudojami tam tikri vais
tai. Tada ligonis pasiliuo- 
suoja nuo slaptingųjų bai
mių ir tuščių rūpesčių bei 
sielvartų. Panaudojus to
kius vaistus, ligonis laisvai, 
atvirai kalbasi, ir gydyto
jas, statydamas klausimus, 
sužino žmogaus patirtus, 
bet užmirštus nesmagumus 
praeityje. Tuomet gydyto
jas, jau gali duoti jam tin
kamus nurodymus, vedan
čius į protinę sveikatą.

Kitais atvejais ligonis bū
na užhipnotizuojamas. Ta
da jis taipgi atvirai kalba 
ir prisimena nuotikius, ku
rie slėpėsi posąmoniniame 
jo prote.

Tuo pačiu tikslu kai ku
rie dvasiniai ligoniai būna 
elektra apmigdomi. Tatai 
padaroma be skausmo. Ši
toks apmigdymas irgi išvel
ka aikštėn nesmagius per
gyvenimus iš, praeities, ku
riuos ligonis buvo užmir
šęs.

Kada psichiatras tokiais 
būdais patiria posąmoninio 
proto slaptybes, tai ap
čiuopia dvasinio iškrikimo 
šaknį, ir jau tiksliai gali 
žmogų gydyti.

Neurosis
Per paskutinį dešimtme

tį plačiai kalbama ir rašo
ma apie neurosį, tačiaus 
dauguma amerikiečių turi 
tik prastą, miglotą suprati
mą apie tai.

Kas gi tai yra?
Labai bendrai pasakius, 

neurosis yra toks nervų su-

J)R. PETER J. AIKSNORAS, staff psychologist, is shown about to- 
give a Rorschach test to determine basic personality. Every indi- 

■' virtual sees something different in these inkblots. These individual 
interpretations are created by environment, personal attitudes, ', 
ideas, and manner of thinking.—Goodman Photos.

Daktaras Peter J. Aiksnoras, klinikos štabo psicho
logas, jaunas vyras iš kaires, duoda vadinamą 
Rorschach išbandymą.

Bandant yra klausiama, ką dvasiniam ligoniui pri
mena toki paveikslėliai, kain kad matote ant popierio 

sklypo tarp Dr. Aiksnoro ir kito vyro.
Tie paveikslėliai yra padaromi, perlenkiant popie

rį, užvarvinant rašalo (atramento) lašą ant perlen
kimo; paskui suglaudžiant popierį per perlenkimą ir 
pirštais patrinant iš antros popierio pusės, paliaį 
užlenkimo kraštuką. Atlenkus popierį, matoma vie-., 
nas bei kitas pavidalas. Skirtingiem žmonėm pavi-” 
dalas primins skirtingus dalykus. Iš to galima bušį( 
spręsti apie įvairių žmonių palinkimus, dvasinius 
prieštaravimus bei vidujines kovas.

Štai ka reiškia Rorschach išbandymas.
Pavyzdžiui, vėžių gaudytojas gali pamanyti, kad 

pavidalas šiame paveiksle ant ponierėlės vaizduoja 
vėžį. Nervuotai davatkai gali prisimint velnias. 0 
skurdo bijantis žmogus gal „įsivaizduos utėle.

Dr. Aiksnoras su klausimais Upie tokiu paveiks
lėlių reikšme tiria pamatinį ligonio būdą, dvasines jo 
baimes ir kitas asmens ypatybes.

irimas, kur nematyt jokio į da
fizinio nervų pažeidimo. 
Neurosiu sergantieji būna 
nusiminė, erzūs. greit iste
riškai užsikarščiuoja. neno
ri valgyti, kenčia visokias 
nepamatuotas baimes, atsi
duoda klaidingiems įsivaiz
davimams; ir neuro tiko 
nervai dažnai būna taip 
pavargę bei nusidėvėję, kad 
jis negali atlikti jokio fizi
nio ar protinio darbo, kur

jis jau rimta liga, kurią 
gydyti reikia?

Dr. Staneslow ir jo šįįą- 
bas, atsakydami i tą klau
simą, paaiškina, jog neuro
sis yra tikra liga, kuriai 
reikia psichiatrinio gydy
mo sekamuose atsitikimuo
se, kur:

1) Žmogus nuolat jaučia 
baimę; vienos mintys ir 
jausmai vis kertasi su prie
šingomis mintimis ir jaus- 

reikia dėti pastangas per 
tam tikra laika. Neurotikai 
taip pat dažnai kenčia nuo 
nemigės ir vidurių sukietė
jimo.

Tačiaus, ar neurotikai yra 
pamatiniai skirtingi nuo 
normalių žmonių, sveikų 
protiniai, jausminiai ir ner
viniai ?—Nevisai.

Beveik kiekvienam nor
maliam žmogui kartais už
eina erzamas, keistas su
sijaudinimas, “navatna s ’ ’ 
ūpas ir susidaro galvoj to
kia netvarka, kad jis pats 
sau sako, “na, tai jau ti
krai išeisiu iš proto.”

Taigi beveik kiekvienas 
žmogus yra bent truputį 
neurotikas.

Kada neurosis yra 
tikra liga

Kada, tačiau, neurosis 
yra tik atsitiktinas, tarpais 
pasitaikantis dalykas, o ka

inais; didelis nusikaltink) 
jausmas nuolat slegia žmo
gų; jis daugiausiai nusimi
nęs; jaučiasi per prastas, 
lyginti su kitais, arba įsi
vaizduoja. kad visi i į nieki
na; jaučiasi netinkamas 
darbui, kurį iš tikrųjų ga
lėtu atlikti, arba niekuomet 
ir niekur neranda sau ‘ra
mybės. Toki jausmai bėi 
įsivaizdavimai ne 1 e i d žia 
žmogui normaliai gyven
ti ir naikina gyvenimo 
džiaugsmą.

2) Jeigu medi kai i s svei
katos ištyrimas neranda jo
kios fizinės ligos, tačiau 
žmogui svaigsta ar gelia 
galva; blogai dirba vidu
riai; jeigu koktu širdžiai ir 
jis vemia; širdis blaškosi, 
nereguliariai tvaksena, ar 
jaučiama kiti blogumai be' 
jokios ligos, — tai žmogui 
privalo kreiptis į psichiatri
jos kliniką (arba į privatu

(Tąsa ketvirtame pusi.)/
............ ..................... ■— ....................... —................  '.'ffl
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Vandenims nutekėjus potvyniuose, sekė sausra, kuri nusekino vandenį ir Columbia 
upėje ir Grand Coulee žemei laistyti projekto tvenkiniuose Washingtono valstijoje.

» Tuomet projekto kontroliai sustabdė tiekimą vandens farmeriams, kad Aluminum Co, 
• of America fabrikas Vancouver, Wash., galėtų veikti.

pavasarį buvo pasimojęs pa
mesti majorjfetę, kandidatuoti 
į kongresmaną, bet pabijojo 
ir dabai’ vėl kandidatuos į 
majorą. Jis šį sykį turi stiprų 
oponentą, narį iš miesto tary
bos. Abejoju, ar p. Robinso
nui beteks gaspadoriauti.

S a nf r a n c i s k i e č i a i turėtų 
keisti majorą. Jis yra geras 
kontraktoriams ir kitiems re- 
alestatininkams. Bet miesto 
darbo žmonėms nėra gero pa
daręs nė už centą.

Progresyvių partija taipgi 
stato porą gerų kandidatų 
mokslo įstaigai ir kitai vietai. 
Antru sykiu kandidatuoja Ge
orge Walsh, geras unijistas ir 
veiklus veikėjas visuomenei 
bendrai. Gerai pažįstamas 
longshoremanų unijos narys, 
jis praėjusiais rinkimais gavo Į 
300,000 balsų. Šiais rinkimais 
jis tuuętų būti išrinktas moks
lo skyriaus supervisor. zkti- 
duokime balsą už savo kandi
datus. A.

SKAITYK IR MOKYKIS
Žemesniųjų žinduolių veisi

masis ir vystymasis. Taip esti 
daugumui žinduoliu. Bet pa- 
čių žemesniųjų žinduolių —e-, 
chidnos, ančiasnapio— veisi
masis ii’ vystymasis vyksa la

ibai panašiai į roplių veisi- 
l mąpi bei vystymąsi. Jų pate
lės gimdos dar neturi, o 
kiauštakiai drauge su šlapim

takiais ir tiesiąja žarna atsi
veria į kloaką, kaip roplių, ir 

| paukščių. Todėl echidna ir 
. ančiasnapis 
■niais, arba 
d uoliais.

Kloakinių 
šinėliai

Į kiuose storu baltymo sluoks
niu ’ ’ ' ' -1-t-

tuos 
šiai, 
liai. 
telė

mas gėriau apsaugomas, negu 
visų kitų stuburinių gyvulių. 
Atsiminkime, kiek daug pra
žūna žuvų ikrų ir išsiperėju- 
sių žuvyčių, kiek varliagyvių 
buožgalvių žūna, 
roplių kiaušinių 
kuriais 
rūpina, 
nors ir 
si, vis

New' Jersey Žinios
WOOD-RIDGE
20,000 streikierių

Wright Aeronautical Corp., 
kuri yra stambiausia Jungti
nėse Valstijose orlaivių 
nė, 12,500 darbininkų 
streikan, reikalaudami 
pakėlimo.

—o— 
BAYONNE

Esso Standard 
2,200 darbininkų 
streiką, dėl .didesnio 
uŽmokescib.*

pno- 
iše.i o 
algų

Oil 
paskelbė 

už darbą

Co.

PASSAIC
' Virš 3,000 U. S. Rubber 

darbininkų išėjo streikai),. 
kalaudami irgi didesnio 
mokesnio.
Whippang}
darbinint:ai jau virš 2 mene

rei- 
už- 

Kitos pramonės, 
f^pef 1 Board} Čo.,

Oaklandiečių pramogėle

pri
pilė 
tar-

Todėl 
vadinami kloaki- 
vienanagiais, žin-

apvaisintieji kiau- 
apsitraukia kiaušta-

plugs

šiai laiko streikuoja 
dėsnio, užmokesnio.

—o—
RIDGEFIELD

B. G. Corp., kurioje 
ma motoram “spark
jau irgi nuo 25 d. rugsėjo dar
bininkai streikuoja už algų 
pakėlimą, čia kompanija susi- 
gabeno visokiausių elementų 
streikalau'žiaut, ii’ provokuot 
stroikierius. Jau d e s ė t k ai 
streikierių areštuota ii’ sulai
kyti po didelėm kaucijom.

Raudon baubiai reakcionie
riai jau staugia, kad tai ko
munistų sabotažas, trukdy
mas šalies apsigynimo. Tie 
20,000 darbininkų pareikala
vo keletos centų daugiau už 
darbo valandą, o jau apšaukti 
sabotažininkais, ir areštuoja
mi. K. Darbininkas

San Francisco, Cal
Apie LLD kuopos veikimą » j 4
į'Rugsėjo mėnesį LLD k p. 

susirinkimas praėjo sklan
džiai. Nors ir neskaitlingas 
dalyviais, bet visi svarbūs da
lbai likosi rimtai aptarti. 

» # * v *
;-Vietinės tarptautinės orga

nizacijos mus nuolat 'ragina 
prie, bendro veikimo taikai ir 
ateiviams ginti. Bet gaila, kad 
jųes nedaug išgalim prisidėti 

darbo, tik 
prisidedam 
aukų, šia- 

buvo darbi- 
i PW 

paaukota $10 ir nuo vieno as
mens $5.

i Darbo žmonės turėtų dau
giau susidomėti skaityti darbi
ninkišką dienraštį. Jeigu jie 
mažiau praleistų laiko skaity
dami darbininkų mulkintojų 
Skaudą, jie pasaulinius įvy
kius suprastų taip, kaip dar
ni) žmonės turėtų suprasti. 
Ofodėl patartina kiekvienam 
skaityti ir platinti darbinin
kiškus laikraščius. Tai yra 
tfltfeų apšvietos darbas. ‘
j Si kuopa yra nutarusi bend

rai su oaklandiečiais kviesti 
tps Angeles Mixihasteriu gru- 
pfę atvykti suvaidinti mums 
gražų veikaliuką. Kol kas ga
lutino susitarimo neturim; bet 

■ manome, kad turėsjme puikią 
fhtogramėlę su draugais los- 
angeliečiais.

kingą darbą medikaliniame 
skyriuje, tad parvykęs gavo 
darbą ir apsigyveno St. Louis. 
Ten įsigijo namą gyvenimui ir 
naują automobilį. Gavę progą, 
atvyko Čionai aplankyti savo 
motiną M. Alvinienę ir patėvį. 
Svečiavosi savaitę laiko. Ap
lankė daug įdomių vietų. 
Grįždami namo porai dienų 
buvo sustoję Los Angeles pas 
savo gimines ii’ draugus.

Mes su oaklandiečiais esa
me susidraugavę kaip vieno 
miesto lietuviai, vieni pas ki
tus skaitlingai* alsi lankom į 
pramogas.

Rugs. 23 d. Oaklando LLD 
k p. surengė puikią pramogė
lę d. Mugianių gražiame so
delyje. Paruošta skanūs pie
tūs, žaismių. Kiek teko patir
ti, visi buvo pramoga paten
kinti. Ir visiems teko pasi
grožėti gamtiškai gražia vie
ta, kuri dar yra dd. Mugianių 
išdabinta įvairiais žolynais, 
medeliais ir fontanėliais. Pra
leisti dieną tarpe draugų ir 
svečių tokioje puikioje vieto
je yra tikrai malonus dalykas.

Teko nugirsti, kad, pramo
gėlės pelnas bus darbininkiš
kai spaudai stiprinti skirtas. 
Geras tikslas. Kaip visados, 
taip ir šį sykį, tikiuosi, liks 
gražaus pelno, nes dalyvavo 
arti 50 žmonių.

Ten teko matytis ir kalbė
tis su svečiais iš kitų kolonijų. 
Pasipažinome su d. Ignu Ka
marausku iš Lawrence, Mass. 
Jis žada apsigyventi Oaklan- 
de. Magdalena' Ambrozienė iš 
Los Angeles taipgi žada apsi
gyventi mūsų kolonijoje — 
Oaklandė ar San Francisco. 
Mūsų kolonija didėja, netru
kus sudalysime šimtinę prog
resyvių lietuvių.

Pramogėlėje svečiavosi ir 
dd. Bernotai.

Philadelphia, Pa.
Lyros Choro pirmas pasiro

dymas (po vasaros vakacijų) 
televizijos programoje įvyks 
šio sekmadienio vakarą, spa
lių (Oct.) 7-tą, iš stoties 
WPTZ, .Channel 3, 11 valan
dą. Turintieji TV setus pa
matysite, kaip jie šoks. Netu
rintieji TV setų, girdėjau, 
tariasi neįeiti pas kaimynus ar 
draugus pamatyti lietuvių 
chorą televizijos programoje.

R. Walantiene.

ir raginiu kevalu. Patelė 
kiaušinius padeda pana- 
kaip paukščiai arba rop
ini vyzdžiui, echidnos pa
pe]' metus padeda tik vie

ną kiaušinį, kuris patenka į 
tam tyčia tuo laiku atsiradusį 
maišelį motinos papilvėje, 
čia, kūno šilumai veikiant, 
kiaušinis išperimas ir iš jo po 
kurio laiko išrieda jauniklis, 
visai bejėgis ii' neišsivystęs. 
Jis kurį laiką būna maišelyje 
ir .minta pienu, laižydamas jį 
nuo plaukų, kurie auga ap
link pienines liaukas, esan
čias motinos odos raukšlėse. 
Ančiasnapio patelė maišelio 
neturi. Ji padeda du kiauši
nius į požeminį lizdą, išklotą 
lapais ir žolėmis.

ir akli. Pavyzdžiui, didžiosios 
kengūros, kuri būna ligi 2 
metrų ilgio, jaunikliai gimsta 
nedidesni už siuvamąjį pirš
čiuką. Patelė įdeda naujagi
mį į savotišką odos raukšlę, 
panašią į kišenę — sterblę. 
Sterblė yra papilvėje, ten, kur 
ir speniai. Pati motina 
spaudžia vaiko burną 
spenelių, ir vaikas tada 
turn kabo ant spenelio.
vaikas nemoka, todėl pati mo
tina tam tikrais raumenimis 
įspaudžia į burną pieną.1 
Sterblėje vaikas išbūna gana 
ilgai,-kol galutinai išsivysto ir 
paauga.

Aukštesniųjų žinduolių ge
malo vystymasis. Aukštesnių
jų žinduolių gemalas glau
džiai Suaugęs su gjmdos sie
nelėmis tam tikru organu — 
placenta, arba nuovalų. Pla
centa susidaro toje vietoje, 
kur vienas gemalo apvalkalas 
glaudžiai jauga į gimdos sie- 

aprūpinta 
gema- 
susiję 
srove.
krau- 

ir

čia iš kiau-

pYie to svarbaus 
lįikas huo* laiko 
su keletą dolerių 
me susirinkime 
njmkiškam dienraščiui

Juozas ii’ Gunda pasakojo 
daug įdomių naujienų apie 
žmonių gyvenimą užsienuoso. 
Tą gyvenimą lemi j o ir iš jo 
mokinosi. Jie pabriežiančiai 

. kalbėjo, kad netiesa, ką šios 
šalies laikraščiai rašo apie 
būsimą karą, būk Vokietija ir 
kitos šalys norinčios karo 
prieš Tarybų Sąjungą. Jie sa
kė, kad į Vokietijos kariuo
menę stoja tiktai tie jauni 
žmonės, kurie nenori badauti, 
nes ten siaubia nedarbas. Ne
galėdami gauti darbo kaip 
kurie stoja kariuomenėn, ir 
tai iš prievartos. Todėl užsie
niečiai negali iš vietinių suda
ryti stiprios armijos.

Lankėsi svečių
• Rugsėjo 10 d. čia buvo at- 

vykęs praleisti vakacijas Juo
zas Valentą su savo jauna 
Žmonele Gunda iš St. Louis, 
Mo. Jisai gimęs ir augęs Cle- 
vetende ir ten gerai žinomas 
tarpe lietuvių. Tarnauja Ame
rikos kariuomenėje jau virš 8 
metai. Gyvendamas Amerikos 
zonoje Vokietijoje apsivedė 
su vokietaite Gunda. Kol dar 
nėra pasirašyta taikos, sutartis 
su Vokietija, tad apsivėdę 
tos šalįes merginas ameriko
nai po šešių savaičių turi iš- 
vaįiiroti Amerikon. ., . i
.Kadangi Juozas dirba atsa-

■ Savaitė vėliau čia kelioms 
dienoms buvo sustoję losan* 
geliečiai G. ir A. Bernotai. 
Jie virš porą mėnesių atosto
gavo kelionėje išilgai šalį. 
Baigdami kelionę, atlankė 
senus pažįstamus ir draugus 
sanfranciskiecius. Sakė, kelio
nė gerai sekėsi, dar būtų va
žiavę net iki Floridos, jeigu 
nebūtų taip šilta. Kalifornijo
je,-o ypačiai mūsų San Fran
cisco tikrai galima 
ti kas vakaras.

Draugai Bernotai 
kojo dąug naujo iš 
Būtų įdomu skaityti
je, jeigu draugai parašytų sa
vo kelionės įspūdžius. čia 
jiems buvo suruošta pora 
draugiškų pagerbimo vakarė
lių su ta. minčia, kad dd. Ber
notai neišvyktų iš Kaliforni
jos. Malonu buvo, kad jie ap
lankė mus ir Oaklandą, teko 
su jais pasimatyti ir pasikal
bėti.

atsivėdin-

Artinasi miesto rinkimai

Dabartinis mūsų miesto ma
joras p. Robinsonas praėjusį

Rochester, N. Y.
Draugė L: Bekešienė smar

kiai susirgo širdies liga. Gy
dytojas pripažino, kad turi 
atsigulti lovon. Patarė eiti į 
ligoninę pasilsėti iki sveikata 
.pasitaisys. Nesveikata užklu
po kaip tyčia, kuomet artina
si laikraščių vajus. Jinai I 
davo gana darbšti vajininkė; 
su P. Andersonu.

Rugs. 27 dieną 
kuopa turėjo 
Svarstėme, ką mes 
ir kas bus šiemet 
Drg. P. Anderson 
apsiėmė tą darbą 
myn. Akstinomės, 
kuopos nariai, kas 
padėtų d; Andersonui tą sun
kų darbą dirbti.

Mes linkime L. 
greitai pagyti ir 
lint darbuotis 
visokio darbo yra, 
labai mažai pas mus ranejasi. 
Reikiant kokią komisiją gau
ti,’ tenka užklausti po kelis 
draugus, tai tie ((raugučiai

mažyčiai ir

Echidna ii’ ančiasnapis va
dinami dar žinduoliais kiauš- 
d ė jais.

Kitas būrys 
žinduolių gyvulių 
niai žinduoliai — 
mosi ir vystymosi

papasa- 
kelionės. 

laikrašty-'

LLD 50 
susirinkimą, 

darysime 
vaj i įlinkais, 

ir šiemet 
varyti pir-

kad visi., tiek

kiek žiną 
ir jauniklių1} 

niekas paprastai nesi- 
Paukščių gemalas, 

ne motinos kūne vysto- 
dėlto vystymosi metu 

jau labiau apsaugotas. Paukš
čiai savo kiaušinius peri ii- rū
pinasi jaunikliais. O žinduo
lių gemalas vystosi patelės 
kūno viduje ii’ yra apsaugo
tas nuo pavojų. Vaikai maiti- 

: narni motinos pienu, tėvų sau- 
igomi ii- globojami, žinduolių 
'tėvai daug ilgiau rūpinasi sa
vo vaikais, negu paukščiai 
žinduolių vaikai tampa visiš
kai savarankūs 
kitų stuburinių gyvulių.

11'

vėliau, negu

Įvairumai
(Tąsa iš trečio pusi.)

psichiatrinį gydytoją).
Tokių klinikų jau yra 

bent stambesniuose mies
tuose.
SVARBUS PATARIMAS 

IR ĮSPĖJIMAS
Kam reikia dvasinio gy

dymo, tai geriausia kreip
tis į valdines psichiatrijos 
klinikas arba j veikiančius 
tose klinikose gydytojus, ir 
štai kodėl:

Kai kurie pašaliniai dak
tarai tik vadinasi psichia
trais, nors neturi išsilavini
mo protinėms ligoms gy
dyti.

Atsiranda ir tokiu, ku-C z

rie neturėdami net medici
nos daktaro laipsnio, o gar
sinasi kaip “psichiatrai” 
tiktai dėl pasipinigavimo.

Todėl atsargiai su nepa
žįstamais privačiais psichi
atrais. N. M.

nelę. Ji gausiai 
kraujo kapiliarais. Čia 
lo kapiliarai glaudžiai 
su1 motinos kraujo 
Šiais kapiliarais vyksta
jo apykaita tarp motinos 
vaisiaus: motinos kraujas ati
duoda gemalo kraujui mais
tingąsias medžiagas ir deguo
nį, o iš gemalo kraujo paima 
nereikalingas medžiagas ir 
anglies dvideginį. Nuo placen
tos ilga virve tęsiasi bambos 
virkštelė, kuri susijungia su 
gemalo kūnu pilvelio srityje. 
Virkštele eina kraujagyslės, 
kuriomis placentos kapiliarai 
jungiasi su visa gemalo krau
jotakos sistema. Patelė, pa
gimdžiusi vaiką, paprastai 
perkanda bambos virkštelę, ir 
vaikas visiškai atsiskiria nuo 
motinos kūno.

Matome, kad žinduolių pa
likuonių vystymasis ir augi-

žemesniųjų 
— sterbli- 
savo veisir 
būdu jau 

daug labiau priartėja prie vi- 
bu-'sų kitų žinduolių. Iš jų labiau 

žinoma Australijos 
Tų žinduolių patelė jau turi 
gimdą ii; joje auga gemalas. 
Bet gemalo apvalkalas niekur 
giliai neįauga į gimdos vidaus 
■sieneles, kaip tai būna kitų Į 
žinduolių. Suprantama, kad j 
gemalas negauna iš motinos I

,maisto medžiagų, kiek Į 
i jam visiškai išsivystyti. 

Todėl sterblinių žinduolių vai
kai gimsta nepakankamai išsi
vystę, labai silpni, mažyčiai, 
neišaugusiomis kojomis, pliki |

kengūra

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

BekeŠienei 
vėl kiek ga- 

su mumis, nes 
o veikėjų galvą krato. Sako: —Ne, ne

apsiimsiu. Dėl to apsiimantieji 
organizacijose darbus dirbįJ 
yra mums labai brangintini 
žmonės. Žmogus.

AIDO CHORORUDENINIS KONCERTAS
Sekmadienį, Spalių 1.4 Octęber, 1951

LEON YONIK

PROGRAMA:

AIDO CHORAS 
vad. Mildred Stensler

AMELIA YOUNG, soprano
LEON YZONIK, baritonas
KENNETH STENSLER 

akordionistas
Aido Choro šokėjų Grupe 
Aido Choro Merginų

Ansamblis

AMELIA YOUNG

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

įžanga (su taksais) $1.50. PRADŽIA 3:30 PO PIETŲ

PO PROGRAMOS ŠOKIAI PRIE J. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRUS

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

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

I A ICUr 110-12 ATLANTIC AVENUE, LAI U V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

L [L IA J 
■ LAIME

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: -■
a T a t a v »

110-12 Atlantic Avė.
T JLU I

Richmond Hill 19, N. Y. "
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

Patamsemis
| J (Tąsa)

Ji truputį atsikvėpė.
— Taip štai aš ir pasijutau laisvėje. 

Bet aš nežinojau, kur man dėtis: nei pi
nigų, nei patikimu pažįstamų ... Galvo
ju, ką daryti? Pagaliau randu vieną pa
žįstamą, kuria galima pasitikėti. Mote
ris neturtinga ir su vaikais. Prisiglau
džiau pas ją... Vieta labai pavojinga, 
tad ir bijok, kad vėl nepagautų... Nu
sikirpau plaukus. Apsivilkau vyrišku 
kostiumu. Pavirtau tikru paaugliu vai
kinu. Po savaitės parūpino šiokį tokį 
pasiuką... Taip aš tris mėnesius ir gy
venau pas savo pažįstamą ... Tuo laiku 
susirašiau su Jegoru. Jis gyvena Lon
done. Ar aš jums nesakiau apie jį?

— Tai — jūsų bičiulis, pas kurį va
žiuojate?

—Tai]), taip .. . Prašo persikelti į 
Angliją. Bet pinigų prisiųsti negali: 
pats badauja. Patraukė mane ten ... 
Draugė parūpino man truputį pinigų. 
Vienok keliui neužtenka. Nutariau va
žiuoti “patamsėmis.” Tuo labiau, kad 
aš su vyrišku kostiumu ... Gyvenime 
man visko teko pergyventi... Likimas 

. neglostė mano galvutės. Todėl tokia ke
lionė manęs nebaugino... O nuotykius 
ir riziką, aš mėgstu. Tokia jau prigim
tis. Tiesa, aš ir neįsivaizdavau, kad bus 
taip baisu ... Aš kažkaip... Vėl kažkas 
dusina mane .. . Kažkaip .. .

Natašos balsas staiga nutrūko. Kosė- 
ja sunkiai, ilgai. Paskui lyg kažkuo už
springsta.

— Uždekite šviesą, — vos ištaria ji. 
\ Aš įžiebiau degtuką ir persigandau: 

iš jos burnos teka kraujas...
Keletą minučių Nataša krūpčioja, 

gargia, o po to kažkaip staiga nurimsta 
ir išsitiesia beveik be gyvybės žymių ...

Aš sėdžiu šalia ,nežinau, kaip pagel
bėta jai. Nusikamavęs, aš pats greitai 
krentu ant anglių. Mane apima kažkoks 
sustingimas. Aš viską pamirštu. Ir stai
ga pašoku, kaip įgeltas: į ranką įkando 
žiurkė. Tikras užpuolimas. Visas mūsų 
maitas suėstas. Matomai, kraujo kvapo 
priviliotos, jcs šokinėja per mus. Taip 
ir girdis nervus draskantis cypimas. At- 
wlo, kad štai štai, užtektų tik nustoti 
judintis ,ir alkanos žiurkės užbaigs mū
sų gyvenimą.

VIII
Kūrikas Petrovas, atnešęs mums val

gio, pranešė, kad mes buvome užsukę į 
Kilį, kur pastovėjome'trejetą valandų ir 
išvykome toliau.

Vadinas, mes turėsime plaukti dar 
keturias paras, kol pasieksime Londoną.

Mūsų trumpalaikį džiaugsmą pakei
čia graudus nusivylimas.

Garlaivio supimasis leidžia suvokti, 
kad mes vėl atviroje jūroje. Audra stip
rėja. Girdisi kurtus jūros šniokštimas.

Tamsu. Baimindamasis, kad mus ne
pastebėtų anglininkas, aš tik retais at
sitikimais įžiebiu degtuką.

Stovėjimo metu aš truputį pasilsėjau. 
Tačiau Nutašai pasidarė blogiau. Visą, 
laiką guli ant plikų anglių. Valgyti at
sisako.

— Degina, — skundžiasi jį. — Baisi 
^Wkynė! Krūtinėje tartum tirpytas švi- 
B'as.

*’* Aš paimu jos galvą ir guldau ant sa
vo kelių.

Ji su kartėliu tęsia: ’ ■
— Ech, drauge, apmaudu ... žūstu 

šioje prakeiktoje duobėje. Norėtųsi ki-
• taip mirti... Su nauda ...

• — Nenustokite vilties, — raminu aš.
— Kaip nors pasieksime Londoną/

— O, jeigu tai pavyktų ... Kokia aš 
būčiau laiminga... O Jegoras kaip ap- 

. sidžiaugtų. Bet aš neišlaikysiu...
—Jūs turite tėvus?

— Taip, tėvą ... Motina mirė, kai 
sužinojo, kad jos sūnų sušaudė... Ne- 

- ištvėrė ji... Iš karto nugriuvo. O tėvas 
per keletą mėnesių paseno, sulinko... 
Vienas jis dabar... Aš negaliu jam pa
dėti ...

Nataša apsiverkė.
Aš nustojau klausinėti ir susimąsčiau.
Visi tie sunkumai ir nerimas buvo 

‘žinomi.
.v ‘Audra, nuolat stiprėdama, pasiekia 

ai/kščiausio įtempimo. Galingas staugi- 
irfas per geležis prasiskverbia iki mūs.

Juntame, kaip ten, už borto, vyksta 
titaniška stichinių jėgų kova. Kurtūs 
smūgiai į laivo bortus seka vienas po ki-t 
to, ir tai tęsiasi be galo. Virsdamas nuo

■
I

* t Į ‘ v «

vieno borto ant kito, jis pradeda virpėti, 
lyg gyva būtybė. Akies mirksniui nu
rimsta, tarsi apsimąsty damas, paskui 
staiga pašokęs, pašėlusiai trūkčiodamas, 
skrieja pirmyn.

Pradžioje aš šiaip tai]) laikiausi, 
stengdamasis palaikyti ir Natašą. Ta
čiau ilgai spirtis supimui mes nepajėgia
me. Nuo stiprių smūgių mes išvirstame, 
stumdomės iš vienos vietos į kitą, dau
žomas į borto geležis. Anglyš, kaip sako 
kūrikai, “vaikšto.” Dideli jų gabalai ri
dinėja paskui mus, tai užversdami šiukš
lėmis, tai badydami mūsų kūnus aštriais 
kampais. Nė minutes poilsio. Skausmas 
nepakenčiamas, ypač, kai sutrenki į an
glis apdegusį šoną.

Juntu, kad kiekvieną minutę Nataša 
gęsta. Pradeda ■ nustoti atminties.

—Nestumdyk manęs . . . Man skauda. 
Taip, taip ... Šitas planas netikęs ... 
Mus pagaus...

Jos sąmonė grįžta vis rečiau ir re
čiau, Tokiomis minutėmis kartais klau
siu, ją:

— Bloga, Nataša?
— Kad greičiau baigtųsi... Dieve 

mano!... O, prakeikimas!...
Trofimovas atneša mums savo čiuži

nį. Bandau paguldyti ant' jo ligonę, bet 
ji kas sekundę nusiritina nuo čiužinio.

Prabėga para... Gal daugiau. Audra 
nenurimsta. Kūrikų žodžiais, bangos šo
kinėja per viršutinį denį, nutraukta vie
na šliupka; bijosi avarijos...

Nataša, lyg atsipeikėdama, skaus
mingai šaukia: 6

— Nenoriu, nenoriu!... Man baisu... 
Išneškite mane į viršų ...

— Bet juk ten jūs pateksite kapito
nui. Jis išduos...

Ji vėl pradeda kliedėti.
Prišliaužiame prie borto. Kurį laiką 

gulime vienoje vietoje greta viens kito. 
Staiga ji’ puola ant mano krūtinės. Jos 
rankos apkabina mano kaklą. Juntu jos 
karštą, trūkčiojantį kvėpavimą.

— Mielas, mielas Jegorai ... — šnib
žda ji, bučiuodama mano veidą.

Svetimos mirštančios moters liguistos, 
nenatūralios glamonės nykioje mus pri- 
glaudusios duobės tamsoje, piktai stū
gaujant stichijai, pripildė visą mano bū
tybę sunkiu lediniu siaubu. Aš stengiuo
si ištrūkti iš jos glėbio. Bet ji nepalei- 

: džia ir stipriau spaudžiasi prie manęs.
■—Brangusis mano.

Bet čią man į pagalbą ateina audra, 
trūktelėjusi laivą su tokia jėga, kad aš 
akimirksniu atsirandu prie kito borto, 

> ir. jaštrus anglies gabalas skaudžiai rėžia
si į mano apdegusį skruostą.
' Paskutinį kartą Natašai grįžta sąmo- 

’nė. Tarsi per sapną, girdžiu jos silpną 
balsą:

— Draugas ... Dimitričiau ...
Aš susigriebiu:
—Ką?

, —Mirštu,—sako ji, lyg ir susitaikiusi
su savo likimu.

Drebančiomis rankomis aš paskubo
mis įžiebiu degtuką ir žiūriu į Natašą.

Veidas žaizdotas, apdengtas anglių 
dulkėmis, nykus. Akyse ašaros. Žiūri 
liūdnai, su giliu beviltiškumu.

—Mano piniginėje ... Adresas .. . 
Pasakykite .'.. Jegorui... aš ... aš iš- 

• važiavau ... Ach, negaliu ...
Dejuoja. Sukaupia paskutines jėgas, 

kad baigtų sakyti:
—Viską ... paaiškinkite ... Tegu . .. 

bus...
Ji nebaigė.
Aš šokau prie jos... Veltui! Ji jau 

agonijoje. Artėja mirtis — galinga, ne- 
J pdrmaldaujania, žiauri... Gilus atodū
sis ... Dar vienas ... Ir viskas baigta: 

, aš laikau rangose lavoną ...
; Aš pašliaužiu į šalį. Guliu ant ang

lių, rankomis! uždengiu veidą ...
Prasideda kylio supimas. Tai audra 

kdičia savo frontą. Ji plėšo laivą su to- 
kįbu įniršimu, kad atrodo, lyg kažkieno 
gigantiškos rankos, nutverusios jį už 
stiebų, mėto ore kaip žaislą. Aš puldinė
jo iš vienos vietos į kįtą. Nuolat bado 
mane anglys. Žaizdotas kūnas gelia nuo 
skausmo. Niekas neateina. Silpstu. Jun
tu, kad ir aš neišvengsiu mirties ...

Kas gi? Atrodo, kažkas virsta ant ma
nęs? Apčiupinėju ... Nataša! Bet ji juk 
negyva! Gyvuliška nesąmoninga baimė 
pagauna mano sielą, ir, pamiršęs viską, 
aš šaukiu:

:—Gelbėkite!... Gelbėkite!...
Kažkas tramdo mane už peties ir kal

bą : -
-— Mitričiku! Nerėkauk!. ..
Atmerkiu akis. Prieš mane Trofimo

vas su žiburiu.
— Kas tau?

(Daugiau bus)

LOWELL, MASS.
Susirinkimai, parengimai ir 
kiti dalykai

įteikia, kad visi LDS įlo
tos kuopos nariai nepamirštų 
atsilankyti j kuopos susirinki
mą, kuris šaukiamas spalių 
(October) 7 d., 3 valandą po 
pietų, Klubo svetainėje. 14 
Tyler St.

Susirinkimas bus labai svar
bus ir todėl visi susivienijimo 
nariai privalo dalyvauti lai
ku. Yra svarbių susivienijimo 
reikalų, kurie bus svarstomi. 
Nedalyvavusiems gali labai 
nepatikti padaryti tarimai. 
Geriau visi dalyvaukime ir 
nusitarkime, kaip mums ge
riau išeina.

★
Klubo reikalai

Vasaros karštomis dieno
mis visokie susirinkimai su
mažėja. Nors taip neturėtų 
būti niekados; nes nelanky- 
mas susirinkimų nei vienai or
ganizacijai nėra sveikas apsi
reiškimas.

Lietuvių Piliečių Socialio 
Klubo irgi nebeįvyksta regu
liariai susirinkimai. Nereikėtų 
laukti pakol tarpe narių pasi
reikštų nepasitenkinimas. Da
bar oras visai patogus susi
rinkti ir ruoštis prie žiemos 
parengimų.

Štai klubo metinis parengi- 
mas-bankietas bus suruoštas 
spalių paskutinį sekmadienį. 
Šiemet išpuola spalių 28 d.

Tarkime, svarstykime, kad 
žinotumėm, ką turėsime ban- 
kiete ir ką kitiems pasakyti, 
kviečiant visą plačiąją apy
linkę į sa-vo didžiąją penkme- 
tinę iškilmę.

O šiais metais spalių 28-tą 
turėsime paruošti geriausią 
bank i etą iš visų buvusių. Dėl 
to reikia turėti platesnius su
sirinkimus dėl pasitarimų.

O kaip su LLD reikalais?
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 44-tos kuopos susirinki
mai jau ir iš mados išėjo. B'et 
nekaltinkite, mus — kuopos 
narius. Kaltinkite ir vėl vasa
ros “karštas dienas”. Tik di
delė bėda tame, kad mums, 
lowelliečia,ms, jau ir žiema 
pradeda būti “perkarsta”. Je'i 
mes gyventumėm Alaskoje 
arba Sibire, tai mūsų nariai 
bėgte subėgtų į susirinkimus. 
Ot būtų gerai!

Gana šaipytis, draugai! 
Plūkime rimtesni ir rūpestin
gesni apie savo garbingas or
ganizacijas, kurias iš pat jau
nystės tverėme, dėl jų ener
gingai darbavomės, jas puo
selėjome. Tada buvome jau
ni, bet ne per jauni. Dėl jų 
aukavome s ir dėl to jos 
mūsų pastangomis gražiai iš
bujojo. Betgi ir šiandieną ne
same seni —' bent. ne tiek, 
kad būtume suvaikėję ir pa
metę pirmesnį sveiką suprati
mą link tokios apšvietą ne
šančios organizacijos, kaip 
Literatūros Draugija.

Laikas susišaukti gerą susi
rinkimą šiomis vėsesnėmis 
dienomis ir kuopos reikalus 
geriau sutvarkyti. Artimu lai
ku- kuopos valdyba pasitars 
ir šauks' visų narių susirinki
mą, kuriame galėsime nusitar
ti pastovų laiką savo susirin
kimams. Taipgi, kokį patingi
mą suruošime šią žiemą. Ma
nau, visų LLD 44-tos kuopos 
narių susirinkimui būtų pato
gus šeštadienio vakaras, spa
lių 13 dieną, 6-tą valandą. 
Bet geriausia, kad kuopos 
valdyba parinks laiką ir vi
siems nariams praneš.

★
Mokėkime duoklės

Draugai ir draugės, kurie 
dar nesate pasimokėję meti
nes duokles už šiuos 1951 me
tus, tai pasimokekite iki susi
rinkimo (arba jame) d. J. 
Blažoniui, kuopos finansų se
kretoriui.

Šiemet gausime labai gerą 
knygą Sveikatos Šaltinis. O ją 
gaus tik pasimokėję nariai. 
Tad reikia rūpintis pasimokė-, 
ti šiaJs metais būtinai. Ir vi
suomet garbingiau pasimokėti 
laiku’.'1’” '

Ar ir žuvis mėgsta agurkus?

Mūsų ekskursantai dar vis 
prisimena savo pobūvį ant 
laivo jūrose. Apart to, kad 
turėjo daug smagumo, dienas, 
kitas pasakoja, kaip sekėsi 
žuvį prigauti, arba žuvis jį 
suvylė. Bet Petras Blažonis, 
linksmo būdo žmogus, sako:

— Sumaniau žuvį prigauti. 
Nors nesitikėjau sugauti di
džiausią žuvį ir gauti prizą, 
bet bandysiu ant tokios, kuri 
turi didelę gerklę, o tai ir tu
rės būti nemaža pati, — sako 
jis.

Ima Petras didoką agurką. 
Pusę jo nuįupa, numargina 
visaip, o kiečiausioje vietoje, 
kur agurko žievė stora ir su
rambėjusi, įsega stipriausią 
kablelį. Taip prisirengęs, lei
džia gilumom Dabar su ne
kantrumu laukia, kas įvyks. 
Jaučia Petras ir mato pagal 
korką, kad kas tai čiupinėja 
pritaisytą agurką ir vis truk
teli, bet dar vis ne stipriai 
teįsikabina, kad galima būtų 
traukti. Petras sako: — Na, 
tai tu pavalgyk gerai, jei tau 
taip gardu.

Tuo tarpu marių pilietis ap
žiojo visą agurką ir dumia gi
lyn. Gi Petras rėkia: “Help, 
help!’’ Sako: — Aš tau meš
kerės neatiduosiu. Eikš čia! 
Geriau susipažinsime.

Pribuvo klubo prezidentas 
Stasys Paulenka ir suėmė ma
rių pilietį “cod fish,” 22 sva
rų ir pusės. Pats jį mačiau 
klube ant Tyler St.

Jonas Karsonas.

Lawrence. Mass.

Philadelphia, Pa.
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Ateinantį sekmadienį, 7 d. 
spalio, įvyks praplėstas LLD 
kuopų su apylinke susirinki
mas, 2-rą valandą po pietų.

Susirinkimas įvyks naujoj 
vietoj, žavingoj vietoj, 1150 
N. 4th St., Phila., Pa.

Pastaruoju laiku įniršta ir 
mūsiškių žmonių. Amžius se
nėja ir tokio gamtos vęiksmo 
nebegalima išvengti. Monoto
niškas gyvenimas prie esamo 
“šaltojo” tęsiamo karo, nervų 
įtempimo, trumpina žmonių 
gyvenimą.

Žmonės nepatenkinti aukš
tomis kainomis; spaudos me
lais, radio-televizijos barška
lais.

Žmonių gyvenimo būklė pa
blogės, žmonės netylės, jie ko
vos už geresnes sąlygas.

Mūsų Literatūros Draugija 
yra apšvietos organizacija ir 
mes naudojamės apšvietos 
reikalais. Kiekvieno LLD na
rio pareiga lankytis į susirin
kimus ir neleisti mūsų tokią 
kultūringą organizaciją silp
nėti.

Būtinai prašome visus Drau
gijos nacius dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime. Daug 
turime rimtų reikalų, kuriais 
reikia pasikalbėti, pasitarti.

Rep.

Shenandoah, Pa.
Rugpiūčio 26 d. pasimirė 

William Norris (Vincas No- 
rusza), Laisvės skaitytojas. 
Gyveno 204 So. Ferguson St. 
Mirė Locust Mountain ligoni
nėje, kur išgulėjo per dvi 
dienas.

William Norris buvo gimęs 
Lietuvoje, Amerikon pribuvo 
1903 metais, apsigyveno šia
me mieste ir išgyveno iki 
mirties.

Paskutiniais laikais Norris 
jau nebedirbo kasyklose, Pas
kutinis jo darbas kasykloje 
buvo Knickerbocker Colliery. 
Buvo narys United Mine Wor
kers of America Unijos“. Pri
klausė prie Local 1868.

Drg. Norris buvo vedę? su 
Uršulia Kerewich’iute ir 1950 
metų rugsėjo 8 d. minėjo 50 
metų savo vedybinio gyveni
mo sukaktį. » '

Velionis paliko nuliūdime 
savo žmoną, du sūnų, ’vieną 
dukterį ir tris brolius. Jo bro
lis Pijus gyvena Montreal, o 
broliai Juozas ir Jonas gyve
na Lietuvoje. Taipgi paliko 
dvi seseris Lietuvoje,, ir pen
kis anūkus.

Palaidotas Calvary Hill- ką4 
pinėse.

-Ilsėkis, William, šios šąlįęs 
žemelėje. Giliausią užuojautą 
žmonai, sūnams, dukteriąį ir t 
visiems giminėms. Kpresp.

Mes sveikiname Pietų 
Amerikos lietuvių laikraštį 
“Darbų,” išeinantį Urugva
juje, ir tenykščius veikėjus. 
Vėliname jiems geriausių 
pasisekimų ir ilgiausių me-i 
tų gyvenimo.

Čionai sudedame “Dar
bui” aukų. Aukojome seka- 
m ai:

L. Rinkėjas...........$2.00
S. Penkauskas .... 2.00
B. Chulada...............  1.00,
V. Kralikauskas ... 1.00 
S. Milvidienė ......... 1.00
I. Milvidas ............. 1.00
I. Chulada ........ 1.00 
S. Penkauskiene ... .50
J. Rudis ...................... 50
Ir dar prenumerata $4. 

Tad iš viso pasidarė $14.
Širdingai ačiū aukoto

jams.
•

Aš taip pat noriu pažy
mėti, kad Oakland, Cal., pa
žangieji lietuviai turėjo 
gražų pikniką rugsėjo 24 d. 
ir labai mandagiai apsiėjo. 
Buvo svečių iš San Fran
cisco.

Taip pat tariu širdingai 
ačiū visiems oaklandiečiams 
už manęs tokį malonų ir 
draugiška priėmimą. O 
ypatingai ačiuoju drau
gams Karosams, ypač Mrs. 
Karosienei už jos tokį pa
sidarbavimą dėl manęs.

Ig. Kamarauskas

Port Arthur, Canada
Pas mus gerai gyvuoja Lie

tuvių Literatūros Draugijos 
15 kuopa. Ji turi arti pusės 
šimto narių. ’ Duokles visada 
užsimoka laiku. Nuoširdžiai 
remia “Liaudies Balsą” ir 
LLD Knygų Fondą. Į pasta
rąjį vėl suaukavo $3,5. Auka
vo sekamai: Peter Kunchys ir 
J. Lasinskas po $5. Po $2 au
kavo: P. Imbrosa, A. Stanke
vičius, W. Rožele, J. Sklenys,
F. Tumėnas ir Joe Sargaitis. 
Po $1 aukavo: S. Stankevi
čius, P. Lingas, XXX, G. Ka- 
linka, C. Ručinskas, S. An
drius, A. Bertel lis, J. Legas,
G. Steniulis, J. Juodzevičius ir 
J. Kravich.

Visiems aukavusiems dide- 
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į LAISVES j

j KONCERTAS ! 
< > 1

T šiemet Laisves Koncertas įvyks į
: ’ SEKMADIENI ; į

O ]

į Lapkričio 4 November /
:: Liberty Auditorium
”, 110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. y. '

I Prasidės 3:30 po pietų
o į

Tai bus tikrai operetiškas koncertas į
o ' ,<
“ žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
| Bus chorai, duetai, solistai ir 4
t šauni šokėjų grupė. ‘ ,

* _____ . ■ _ ■ ■ - ’
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Dešimts Mėty Sukako, Kaip Legabškai Yrą Vartojuas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių rūšių mostis, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimu, prašaliną niežėjimą odos, 
gydo pailes ii’ tt. Mostis yra penkių rūšių, užvardinta atskirais var- ’ 
dais ir numeriais. /

No. 1. M. J. Švilpa Ilerb Salve, a remedy for Skin irrjtatięn. 
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 męstis yrą nuo 
paviršutinių skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir
pimo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš Jietų skąųdėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache ęnd 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 Įvy. 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 . 
ne. Kaina dėžutės $2.50. *

Kaiap mostj vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte WJCNB jš New Bri
tain, Conn. Kurie pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžutę dovaųų. 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters — prie biznio. ' Platesnės 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite če
ki arba “Money Orderi” šiuo adresu: ■

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

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts.
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Aido ir Sietyno Choru 
Gastrolės

Lapkričio (Nov.) 10-tą 
dieną Aido ir Sietyno Chorų 
dainininkai ir aktoriai išva
žiuoja vaidinti operetę “Su
drumsta širdis”. Lapkričio 10- 
tą, 7:30 vai. vakaro, vaidins 
Worcesteryje, o ant rytojaus 
— 11-tą lapkričio, 2:30 po 
pietų — Hartforde.

Taigi, aukščiau minėtomis 
dienomis Richmond Hillyje ir 
Brooklyne menininkų mažai 
liks, nes išvažiuoja apie 35 
asmenys. Gastrolių Komisija.

SERGA

la-darbe, 
Ju džentą.

Taip suža-

Sunkiai sužeistas 
Juozas Judžentas

Spalių 3-čią d., 
bai sužeidė Juozą 
Sulaužė jam koją,
lojo, kad koja taip ištino, jog 
dabar dar negalima nė į gipsą 
dėti, turi laukti iki atslūgs 
sutinimas.

Juozas Judžentas yra veik
lus dramos meno 
sezoną jis turėjo 
trijuose veikaluose, 
kusios nelaimės- jis 
lesias dalyvauti nė 
veikalų pastatyme, 
kad praeis keletas
iki jis galės vaikščioti.

srityje, šį 
dalyvauti 
Dėl įvy- 

jau nega- 
viename 

Manoma, 
mėnesių

LLD 1 kuopos nariams
LLD 1-mos kuopos susirin- 

> kimas įvyks spalių 8-tą dieną, 
7:30 vai. vakaro, LAP Klubo 
salėje, 280 Union Avė., Broo
klyne.

Draugai, kurie dar esate su 
šių metų duoklėmis atsilikę, 
pasiskubinkite užsimokėti da
bar. Sekretorius.

Aido Choras
nė
šio 
pa-

Aido Choro koncertas 
i 

* ? *

Aido Choro metinis rudeni
nis koncertas įvyks už savai
tės sekmadienį, spalių (Oct.) 

Auditorijoje,
110-06 Atlantic Avė.,
1 4-tą,

Rich-

Choras, gabiai vadovauja
mas Mildred’os Stensler, pri
ruošė grupę viena nuo kitos 
skirtingų ir švelniai gražių 
dainų, tarpe tų— tūlas ištrau
kas iš “Chocolate Soldier.” 

šiuo koncertu pirmu kartu 
pristatome newyorkiečių pub
likai jauną lietuvį baritoną 
Leoną Yonik iš Chicagos. Ji
sai studijuoja muziką Ameri
can Theatre Wing įstaigoje. 
Pernai jisai vaidino vadovau
jančią rolę LKM Choro pas
tatymo operetės “The Waltz 
Dream” Chicagoje. Jį girdėsi
me parinktinėse dainose iš

Visi aid iečiai kviečiami 
pamiršti laiku ateiti į 
penktadienio (spalio 5) 
mokas. Merginos turėtų ateiti
7:30 vai. vakare, kad atski
rai pasipraktikuoti.

. Pamokos įvyksta * Liberty 
Auditorijoje kiekvieną penk
tadienio vakarą. Dabar, kai 
ruošiamės prie didžiulio pasi
rodymo savo koncerte, spalio 
14 d., tai tenka smarkiau pa
dirbėti. Choro pirm.

Pilieti!

New York o ri-

nuo 5 iki 10:30

nuo 7 ryto iki

to
šie 

ftes • pre- 
1952

balsuosime, tai

Kreivėnams pagerbti 
pobūvis Brooklyne

4—VIETOS

Mokytojus vėl šankia
kamantinėjimui

“Ja,” 
buvo

beti, nebuvo įvesdintas 
Wallach tardytojams 
pasakęs įspūdingą kalbą, pri
minęs apie mūsų šalies Kons
tituciją ir Teisių Pilių. | Z.

rinkimų niekada 
kurie nebus šio-

Šiandien ir rytoj 5 ir 6-tą, 
paskutinė proga jums atlikti 
savo pilietinę prievolę, užsi
registruoti balsavimui. Valan
dos (Didžiojo 
bose):

Penktadienį 
vakaro.

Šeštadienį 
10:30 vakaro.

Retkarčiais susitinkame 
kį pilietį, kuris sako, būk 
rinkimai .nesvarbūs, 
zidento nerinksime. Ot, 
metais, kad 
balsuosime!

Nesvarbių 
nebūna. Tie,
mis dienomis registravęsi, ne 
tik negalės balsuoti šiemet, 

’ bet negalės nominuoti nei pre
zidentiniams rinkimams kan
didatų.

Šiemet bus renkamas viso 
New Yorko Miesto Tarybos 
prezidentas, Queens ir Rich- 
mond apskričių prokurorai, 
taipgi Queens prezidentas. Ir 
rinks keturis vyriausius teisė
jus (Bronx ir New Yorko aps
krityse).

Rinkimai šiemet įvyks lap
kričio 6-tą.

Kazimierui ir Konstancijai 
Kreivėnams (Kerwin) ruošia
ma pare. Juos norime pagerb
ti jų 35 metų vedybinio gyve
nimo proga ir kaipo visuome
nininkus. įvyks šeštadienį, 
lapkričio (l^ov.) 17 d., Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo, 
280 Union Avė 
Pradžia 7 :30 
rienei bilietas

Šaukia teisman 95 
švaros darbininkus 

'■' $ I

Valdininkas Andrew W. 
Mulrain praėjusį antradienį 
paskelbė šaukiąs J depart- 
mentinį teismą 48 apkaltintus 
už buvusį sulėtinimą darbo 
praėjusio liepos mėnesio 10 
dieną. Kartu šaukia ir 47 su- 

praėjusį pir- 
pradėto sulėtinimo

kai kurių operų.
Amelia Young, populiari 

sopranas, dainuos solo liau
dies ir operų dainas, o taip 
pat ir keliuose duetuose 
Leon Yonik.

Kenneth Stensler, choro 
rektorės Mildred Stensler 
vynmetis sūnelis, pirmu kartu spenduotus dėl 
mūsų j scenoje išstos groti a- madienį 
kordijonu. Jis tą muziką stu- darbo, 
dijuoja jau dveji metai. ’

• Aido. Choro
sa,rublis 'dainuos
iš “Tales' of Hoffman 
tas damas.

Choro šokėjų grupė-vėl pa- vo viršininką Stanley 
linksmins publiką su naujais i sowski 
liaudies šokiais.

šis koncertas suteiks daug- 
ką naują ir ilgai minėtiną. >

Tikietai po $1.50, gaunami 
pas bile kurį choro narį.

sū

di-
de-

Masinis jų teismas būsiąs į- 
Merginų En- staigos centre, 125 Worth St. 
“Barėarollė” New, Yorke, spalių 9-tos ryto 

h’:ki- 9 vai. ■■ ; ' ■ . ■ ■
- Tuo tarpu unijistai per :sa- 

Kra-.
pasiuntė vykdančia

jam majorui Sharkey tėlegra-

Puikiai pavyko Čepuliams 
pagerbti pobūvis

Rugsėjo 29-tos vakarą Li-1 (Kirmėlaitė) iš Varnių, o 
berty Auditorijoje, Richmond Vincas iš Šiaulių. Paskiau įtei-

Ir įvykdyta įdomi 
ir kalbų

kalboje 
surengta

programa, t 
įvadinėje 

sakė, jog 
pagerbti

Hill, įvykęs Čepuliams pa
gerbti bankietas buvo turtin
gas vietiniais dalyviais ir sve
čiais iš toliau. Visi dalyviai 
vaišingai priimti ir gražiai ap
tarnauti, 
sveikinimų

Pranas 
programos 
ši puota,
Vincą ir Oną Čepulius jų ve^ 
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktyje yra svarbiausia 
tuomi, kad jie gerbiami kaipo 
darbuotojai visuomenei, kai
po veiklūs organizacijoms ir 
spaudai.

Panašiai sekė ir kiti sveiki
nimai ir linkėjimai, išskyrus 
tūlus, tų linkėjimų sakytojų 
taikytus prajuokinti -dalyvius, 
linksmam nusiteikimui.

Sveikinti gyvu’ žodžiu iš
kviesti : S. Petkienė, A. Ma
tulis, Adelė Bakūnienė, D. M. 
šolomskas, Ch. Steponavičius, 
A. Mikalaus, K. Kreivėnas, S. 
Sasna, J. Ormanas, K. Petri- 
kienė, V. Bunkus, A. Bimba, 
J. Vinikaitis, M. Klimas, 
Mizarienė.

A. Bimba priminė, jog 
kiose visuomenininkams 
gerbti sueigose 
yra gera proga 
apie organizacijų
reikalus. Toks gausus žmonių 
atsilankymas į Čepuliams pa
gerbti 
darbu 
nimą. 
j autą 
kurių
jungiasi su pažangiomis orga
nizacijomis, su darbais visuo
menei. Tai rodo vertingai į- 
kainavimą pačių organizacijų 
ir įstaigų, kurioms tie draugai 
ištikimai darbuojasi. Jis gvil
dena tūlas mūsų problemas.

R. Mizara, greta kreditavi
mo Čepulių už jų pastovumą
organizacijų veikloje, pateikė. mis ir laiškais.; Jų buvo daug, 
biografinių žinių, būtent, kad ■ Atsiuntė-įteikė sveikinimus 
Čepuliai yra žemaičiai: Ona ; Dan ir Lena Bulaukai ir'Kitty

to-
pa-

irpritinka 
pasikalbėti 
ir spaudos

vakarą parodo didį jų 
ir draugingumo įverti- 
Tai rodo liaudies prie- 
visiems darbuotojams, 
gyvenimas ir darbai

kė dėduliui plunksną (Par
kerį) kaipo dovaną nuo Lais
vės direktorių, kuriuose Čepu
lis yra daug nudirbęs. įteik
damas plunksną, jis sakė — 
Vincas gerai parašo, kada ra
šo. Norime, kad jis dažniau 
rašinėtų spaudai ir kad jis 
kada nors ateitų dirbti Lais
vės redakcijoje.

Pirm programos, K. Pctri- 
kięnė, Moterų Apšvietos K1U-. 
bo pirmininkė, prisegė Čepu
lienei korsažą nuo klubo. Če
pulienė visuomet veikliai da
lyvauja moterų darbuotėje. 
Eilę metų tarnavo- klube iždi
ninke. Ir yra daug nudirbusi 
bazarams, pramogų ■ šeimi- 
ninkystėse ir kituose darbuo
se. Seniau abu Čepuliai yra 
dalyvavę chore ir vaidyboje.

Iškviesta Čepulienė. Jinai 
pareiškė padėką visiems, dir
busiems puotą surengti — ko
misijai, šeimininkėms, patar
nautojoms — ir dalyviams. 
Ji sakė, jog nors puota 
jai buvo žinoma, tačiau 
dėl taip skaitlingos publikos 
ir gausos sveikinimų pobūvis 
vis viena tapo jaudinančia 
staigmena. • ,

Paskiausias iškviestas Če
pulis. Jis sakė, jog tai puotai 
jiedu sutiko labai nenoromis, 
tiktai po ilgo sumanytojų įti
kinėjimo. Nenoromis dėl to, 
kad yra daug panašiai pasi
darbavusių draugų, sakė jis. 
O visus taip pagerbti nesuspė- 
sime.

Čepulis minėjo grupę tokių 
šiauliečių ir kitų draugų, ku
rie kartui su juomi darbavosi 
kare nukentėjusių Lietuvos 
žmonių paramai karo metu, 
taipgi sykiu su juomi dirbo 
įrengti Lietuvių Kultūrinį 
Centrą ir kituose darbuose.

Protarpiais kalbų', Bhknys 
skaitė sveikinimus telegramo-

DABAR RODOMA FILMĄ

New Yorke plėšikas atėmė 
nuo dviejų vaistininkų pinigus ( 
ir dar pareikalavo atiduoti 

U narkotikus. I

JUDAMASIS PAVEIKSLAS SUAUGUSIEMS — SKIRTINGAS
NUO VISŲ, KOKIUS BET KADA MATĖTE! , ' < , .į

Kiekvienas Laisvės skaitytojas turėtą ją. jnatyti.

T OI? W’ft QrT A 'TT? broadway irlAJlL vv O O 1 21. JL Hi 45TK street. t

Brooklyne. 
vakaro. Vaka- 
$3.

prašome visusNuoširdžiai
klubiečius, o taip pat klubo ir 
klubiečių prietelius ir visus 
smagių pramogų mėgėjus da
lyvauti uoliam, mūsų darbuo
tojui, ilgamečiu] klubo pirmi
ninkui Kreivėnui pagerbti iš
kiloje.
' ’ Bilietus galima gauti pas J. 
Zakarauską, A. Linkų Jr., V 
Bunkų, A. Batiušką, V. Bra-

Ne wyork ietis William 4 J. 
Flanagan paskirtas OPS (kai
noms stabilizuoti) Įstaigos 
viršininku New Yorko ir New 
Jersey sričiai.

Miestinė švietimo Taryba 
vėl pradėjo pažangiuosius 
mokytojus šaukti tardymams 
apie jų politines pažiūras.

Pat pradžioje (rugs. 24-tą) 
buvo pašaukti trys žymūs 
unijistai ir bendrai visuome
nininkai mokytojai — Terry 
Rosenbaum, Max Gilgoff, Sa
muel Wallach., Bet spėjama, 
kad jie ne paskutiniai.

Naujieji tardymai supla
nuoti taip, kad mokytojai ne
galėtų juos protestuoti dėl 
techniškų netikslumų. Ir atsa
kymus iš antysto įsako 
t iktai vienu žodžiu : 
arba
vienaip ar antraip 
tai gali atsakyti 
m ai:

žaltį, P. Vilčinską, A. Chepu- i 
mą- su;prašymu paskirti fak-Įiį, j. Pauliukonį, ir pas kitus 
tams surinkti 
nustatytų pamatą deryboms.

Unijistai darbininkai pikti
nasi vadovaujančių narių bau
dimu. Jie sako, kad sulėtini
mas darbo riėra kokia revo
liucija, tiktai prisilaikymas 
trafiko ir paties d.epartmento 
viršininkų jiems įsakytų tai
syklių. Jie šiomis dienomis 
važiuoja tiktai tokiu greičiu, 
koks įsakytas. Ir taip pat pa
gal įsaką atsargiai padeda 
atgal ištuštintas statines, su 
renka nubirėjusias šiukšles ir 
viskame taisyklingai atlieka 
darbą.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisves įstaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti t roką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkites: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. (190-193)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų darbininkę, kas-* 

dien nuo 2 iki 7 vai. šaukite nuo 8 
p. m., namai Brooklyne.
Tel. SL. 6-2478. C94-195)

komisiją, kuri klubiečius.

Atmatų bačkos mūsų 
miesto šalikelėse

Karlon iš Lawrence - Ad. Gur- 
neckis, Mrs. Raštikis, Beatrice 
Navickas ir. Dolores, Gene ir 
Jessie McCarthy su šeima, Al. 
ir Josephine Skirmontai iš 
Brockton; Joniškietis iš Wa
shington, vilniečiai iš Chica
go^,. Paulina Jasilionienė iš 
Binghamton,. J. žebrys iš Cle
veland, Ellen ir Vinniė Matu
liai, su.ršeima ir. Stefanija ir 
Antanas Matuliai iš Jersey 
City, Sofiją ir Jonas Thomso- 
nai iš. N- Franklin, Robert ir 
Alma. Brewer iš Fairfield, Su
zanna Kazokytė.

Kaliforniečių sveikinimą 
pasirašė Al. ir K. Mugianiai, 
G. ir Eva Lapenai, F. Balčiū
nas, Fr. Machulis, J. ir K. 
Jankauskai, J. Radę, T. King, 
Al. ir Violę.t Taraška, U. Bur
da, J. Bartkus, J. Amcott, J. 
Bitė, M. ir J. M. Alvin, V. 
Sutkienė, K. J. Karosai, Ig. 
Kamarauskas, J. Bernotai, J. 
Mozuraičiai.

Gal buvo ir daugiau sveiki
nimų. Negi galima visus iš
girsti ar spėti užsirašyti. Tūli o buvo dar ir su dovanomis-do- 
vanėlėmis.

Asmeniškai sveikinti iš 
buvo • atvykusios 

ir
Brocktono
Josephine Skirmontienė 
Beatrice Navickas. Taipgi bu
vo svečių iš Cleveland©, Cliff
side, Jersey City, Great Neck, 
Paterson ir gal ;iš kitų apylin
kės miestų.

Vincas ir Ona Čepuliai pra
šė per Laisvę pareikšti jų pa
dėką už taip šiltą draugingu
mą visiems dirbusiems’ pobūvį 
suruošti/ dalyviams, sveikinto
jams ir apdovanojusiems. Vi
sa tai suteikė jiems malonu
mo. Tačiau darbininkų spau
da jiems pirmoje vietoje. Tad 
visas su sveikinimais gautas 
pinigines dovanas Čepuliai 
prašė puotos rengėjus per
duoti dienraščiui Laisvei. Rep.

Daugelyje gatvių visos 
kėlės nukrautos visokios 
mos ir dydžio bačkomis, dėžė
mis, pundais nesurinktų at
matų. Kai kur tik popierose 
įrišti mėsgaliai, kaulai privi
liojo palaidas kates ir šune
lius sau puotos ieškoti. Aštrūs 
jų nagai pundus “atsirakino” 
ir pundeliai pavirto plačiai 
pasklidu šiukšlynu.

Visos tos ties mūsų šaligat
viais pasklidusios “grožės” ir 
“kvapsnio” priežastimi yra 
tas, kad mūsų turtingasis 
miestas nenori suteikti mies
tiniams darbininkams to, ką 
kiti jau1 seniai išsikovojo. 
Miestinio švąros Department© 
darbininkai verčiami tebedirb
ti 48 valandų, šešių dienų sa
vaitę, kuomet dauguma darbi
ninkų kitur dirba tiktai 40 
valandų, 5 dienas. O kai ku
riuose amatuose bedirba lik
tai 36-7 valandas.

Atmatų surinkirfto ’ darbi
ninkai garsiai kalba, kad jų 
nelaimė iki šio laiko buvo ta
me, jog jie buvo perdaug nuo
laidūs. Kuomet kiti darbinin
kai iškėlę paparčius, 
plakatus martuodavo 
mis Gegužės Pirmosios 
citrose su reikalavimais
pesnių darbo valandų, tai jie, 
miestiniai švaros darbininkai, 
eidavo tiktai paradą apmė
tančių valkiozų išdrabstytas 
ant gatvės šiukšles nušluoti. 
Martuoti organizuotai neida
vo. Dabar, sako jie, mes tą 
savo klaidą pamatėme ir ban
dome atitaisyti.

Protestui prieš ilgas valan
das jie. sulėtino ’darbą ir dėl 
to nespėja visas atmatas lai
ku surinkti. T-as.

fOL

nešini 
gatvė- 
para- 
trum-

jos, 110-06

9 valan- 
7-tą, visi 

Auditori-
Ave.,

Operetės “Birutė” 
vaidintojams 
i » . ’ .

> Sekmadienio ryto 
dą, spalių (Oct.) 
būkite prie Liberty

. Atlantic
Richmond. . Hill, N. Y. Iš ten 
važiuosime į paskirtą vietą fil
muotis. Vįsus prašau būtinai 
dalyvauti, nes bus pasamdyti 
kostiumai. Jurgis Klimas.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

; f \ ’ ^Telephone EVergreen 4-8174

taip,” 
ne”. O jeigu nesutinka 

atsakyti, 
tiktai seka-

“aisisakau atsakyti”. Jo- 
aiškinimosi neprileidžia- 

ma. Atsakymas kaip nors ki
taip teiktų viršininkams pro-j 
gą tardomąjį kaltinti “nepa
klusnumui viršenybei”.

Jų specifiškai klausė ar jie 
yra arba ar bent kada yra 
buvę komunistais; ar yra au
kavę tai partijai; ar dalyvavę 
jos mitinguose, prelekcijose, 
konferencijose. Vieniems sta
tė visus šiuos klausimus, ki
tiems tiktai tūlus. Rosenbaum 
ir Gilgoff atsakė “ne”.

Wallach’as buvęs tais pat 
klausimais tardytas 1948 m., 
pareiškė, jog jis į tai neatsa
kys. Aname tardymo, kuo
met dar buvo leidžiama kai-

Reikalinga generaliniam namų 
darbui moteriškė. Paprastas valgių 
gaminimas, kambarys, maudynė ir 
radio. Puikiausia mokestis. Kreipki
tės: JAmaica 3-3759. (195-196)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar and Grill biznis, 

pačioje širdyje lietuvių kolonijos; 
biznis išdirbtas per daugelį 
gražios įplaukos. Kreipkitės asme
niškai. 406 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. (195-196)

PR A NEŠIM AS
WARCESTER, MASS.

Aido Choro rėmėjai, 
Choro

1951, 
pilnas 
choro

Choristai ir
kad loska, nepamirškite Aido 
susirinkimo spalio (Oct.) 7. 
kaip 1 vai. po pietų. Gausim 
žinias iš mūsų merginų apie

labai svarbu, kad 
Aido Choro Komi-

mokinimą. " 
visi būtumėt.

(195-196)
Automobilių Technikos 

MOKYKLA
Išmokome Mechaniku

ir Chauffeur’iu *

auto j k 
REPAIR
<3 Ji

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairuto.įo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius 
L. TICIINIAVIČTUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Te). GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S &
UP-TO-DATE •

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes ’St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai: W

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

Te). EV. 7-6233

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriko?
DANTŲ GYDYTOJAS \ 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G868

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

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. YĮ

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TE S ON

6 pusl.—Laisvė (Liberty) —Penktad., Spalių-October 5,

r

Telefonas
EVergreen 4-8969




