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I Bostone.
Jonas Burba.
Dr. A. L. Graičiūnas.
Dipuko kunigo Zdanavi

čiaus plepalai.
Rašo R. MIZARA

Praėjusis sekmadienis teko 
praleisti senajame Bostone.

Mūsų vajininkai ten kruta 
neblogai; kruta ir apylinkės 
miestelių laisviečiai. Pavyz
džiui,. hudsonietis Urbonas į- 
teikė pluoštą atnaujintų pre
numeratų. Jis ryžtasi dirbti ir 
toliau.

Smagu buvo susitikti eilę 
veikėjų ir su jais pasidaliūti 
mintimis bėgamaisiais reika
lais.

nuo 
dar

Tačiau buvo ir liūdnas atsi
tikimas: mirė Jonas Burba, il
gametis laisvietis ir veikėjas.

Joną Burbą pažinau 
1919 metų, kuomet jis 
gyveno Brooklyne.

Išvykęs i Bostoną, jis, dirb 
/'damas namų dažytojo amate, 

susipažino su daugeliu žmo- 
^nių ir tą pažinti išnaudojo vi
suomeniniams reikalams: Bur

ba įrašė į LDS 162-rą kuopą 
daug naujų narių: jis tą kuo
pą išaugino ir dėl to jis nie
kad riebus ten pamirštas.

Velionis per ilgą laiką nesi
jautė gerai ir štai!...

Tebūva jam amžina atmin
tis, o jo našlei, sūnui, gimi
nėms ir draugams — nuoširdi 
užuojauta.

Dr. A. L. Graičiūnas, rašo 
Vilnies bendradarbis iš Wau
kegan, Ill., šiuo metu yra se
nelių prieglaudoje Zion mies
telyj, netoli nuo Čikagos. Jis 
primena:

“Senelis daktaras prarado 
regėjimą ir atminti. Bot kada 
pradedi su juo kalbėtis lietu
viškai, tai jis paima 
lankytoją ir prašo 
jo lovos. Ranką 
laiko ir džiaugiasi, 
lietuvišką kalbą.

'jjfodis, sakė daktaras, jam šir- sutartis kas liečia apsikeiti- 
df suramina, kai jis ji is- ma belaisviais, ir užtikrin-

po to.

girsta.”
Waukegan ietis draugas ra

gina Čikagos pažangiečius, i 
kad jie, kai tik laikas leidžia, 
Dr. Graičiūną aplankytu.

Vienas mūsų skaitytojas 
prisiuntė iškarpą iš Scranton, 
Pa., dienraščio “The Scranton 
Times”, kur telpa tūlo kunigo 
Bruno Zdanavičiaus (dipuko) 
plepalų krūvelė.

Paskaitykite:
“Jie (rusai) norėjo 

užmušti dėl to, kad 
kunigas...”

Koks melas, koks 
gaus prasiradimas!

Toliau:
“Jie atėmė mano 

savybę, mano namus ir žemę, 
mano automobilių, mano bal
dus ir mano pinigus...”

mane 
buvauas

ž moto

visą nuo-

j Lietuvoje, kaip ir visoje Ta- 
[* jfetų Sąjungoje, kunigai gyve

na kaip gyveno. Vyriausybė 
ima nagan tik tuos, kurie* pri
sidengę kunigų sutana, atlieka 
liaudžiai žalą.

Netęnka nei sakyti, jog 
. ' Zdanavičius buvo vienas ’to

kių ir jis, kaip liaudies prie
šas, bėgo pas Hitlerį prieg
laudos ieškoti. O kai Hitleris 
nuėjo “šunims šėko pjauti,” 
tuomet Zdanavičius atvyko į 
Ameriką.

Zdanavičius pasakė laikraš
čio korespondentui, * kad jis 
jau nemanąs grįžti atgal į 

g Lietuvą.
- Tai ir gerai! Lietuvos žmo
nės tokių ir^nepasiges.

Beje, Zdanavičius niekina 
ir Churchillą, kam pastarasis 
nori tartis su Stalinu. Girdi: 
“Churchill would like to sell 
air the people just for the bu
siness (benefit) of England.”

Štai, kokia to dipukiško ku- 
įgo išmintis! Jam rūpi tik pi- 

ai, automobiliai ir biznis.

Rytoj, lapkričio 24 d., įvyks 
Lietuvių Namo Bendroves ak
cininkų metinis suvažiavimas,

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI 
DAVĖ SAVO PASIŪLYMĄ 
DEL PERTAIKOS RUOŽTO
Amerikonai spėja, gal mūšiai 
bus pertraukti apie Kalėdas

Korėja, lapkr. 21.—šiau
riniai korėjiečiai ir kinai, 
atsakydami į ame r i k o n ų 
pasiūlymą, davė savo pasiū
lymą kai dėl busimojo per
taikos ruožto .

Šiauriečiai aplamai sutiko 
su tuo amerikinio plano 
posmu, kuris sako, paliaubų 
ruožtas turėtų būti praves
tas pagal dabartinę mūšių

Kiti šiauriečių pasiūlymo 
punktai bent dalinai skiria
si nuo amerikinio plano.

Tęsiasi derybos Panmum 
džome dėl skirtumų išlygi
nimo. Amerikiniai genero
lai spėja, kad gal bus susi
tarta. O jeigu taip, tad ga
lima būtii sustabdyti karo 
veiksmus apie Kalėdas.

Amerikinis planas pripa
žįsta dabartinį frontą tik
tai per 30 dienų kaipo bu
simąją pertaikos liniją, bet 

Bus kariaujama ir
už rankos
sėstis ant sako:
suspaudęs per šį laikotarpį, o mūšiai 

išgirdęs , galėtų
Lietuviškas

būti sustabdyti tik 
kai bus pasirašyta

ta, kad nebus laužoma pa- 
liaubinė linija.
KARO VEIKSMAI

Amerikonai viduriniame 
fronte atmušė šiaurinių ko
rėjiečiu ataką. Per penkias 
-paskutines dienas jie šiame 
fronte pasivarė iki 5 mylių 
pirmyn.

Trečiadienį įvyko tik žval
gų susikirtimai įva iriose 
fronto dalyse.

Kaip dauginamas 
‘nužudytų” belaisvių 
skaičius Korėjoj

Tokio. — Generolas Matt. 
Ridgway, vyriausias ameri
konų komandierius Tolimie
siems. Rytams, pranešė, jog 
atkasta tiktai 365 ameriko
nų, belaisvių, kuriuos “nu
žudę” šiauriniai korėjiečiai 
bei kinai. Bet Ridgway 
skelbė, kad jie gal nužudę 
daugiau kaip 6,000 paimtų 
nelaisvėn amerikonų.

Arabai ieško ginklų 
komunistinėse šalyse

Paryžius. — Egipto dele
gatas Jungtinėms Tautoms, 
Azmi Bey sakė, jo šalis ir 
kiti arabiški kraštai yra 
priversti ieškot ginklų So
vietų Sąjungoje ir kitose 
komunistinėse valstybėse. 
Nes Amerika ir kiti vakari
niai kraštai atsisako parda
vinėti ginklus arabiškom 
šalim.

o po jo — bankietas.
Reikia tikėtis, kad abu įvy

kiai bus sėkmingi.

ŠIAUR. KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, jog 
per kelias pastarąsias die
nas jie rytiniame fronte at
ėmė 8 kalnų pozicijas iš 
amerikonų ir jų talkininkų, 
o antradieni nuskandino 
vieną amerikini laiva ir už
grobė kitą.

Rumunai apšaudė karinį 
Amerikos lėktuvą

Belgrad, Jugoslavija. — 
Karinis Amerikos lėktuvas 
neklydo per 40 iki 400 my
lių į Vengrijos ir Rumuni
jos orą. Vengrų ir rumu
nų rubežių sargai apšaudė 
lėktuvą, kaip kad pranešė 
jo lakūnai per radiją. Ne
sakė, ar šūviai pažeidė lėk
tuvą.

Paskui lėktuvas su ketu
riais amerikiniais kariškiais 
dingo ar žuvo nežinia kur. 
Jis, skrisdamas’ .iš Vakari
nės Vokietijos į Jugoslavi
ją, gabeno slaptus diploma
tinius dokumentus.

(Rumunija pripažino, kad 
jos. kareiviai apšaudė tą lėk
tuvą kaip dįsiveržėlį.”i)

Vakarinio Berlyno 
daktarai batus valo, 
uždarbiaudami

Berlin.— Vakarinėje Ber
lyno dalyje, užimtoje ame
rikonų, anglų ir francūzų, 
yra 265 tūkstančiai bedar
biu.

Tarp neturinčių uždarbio 
žmonių yra 2,300 daktarų 
ir tūkstančiai kitų profesi
onalų.

Tie daktarai bando užsi
dirbti pragyvenimą, valy
dami praeiviams čeverykus 
ir tarnaudąmi viešbučiuose 
kaip pastumdėliai’ bei pa
siuntiniai (bell boys).

Kai kurie jaunesni, gra
žesni profesionalai, beje, 
gauna ir malonesnį užsiė
mimą — vedžioti, bovyti ir 
šokdinti turtingas ponias ir 
paneles. Jos geriau apsi
moka, begu čeverykų valy
mas ar tarnavimas viešbu
čiams.

(Rytinė Berlyno dalis yra 
Sovietų kontrolėje.)

PLIENININKAI DERĖSIS 
SU KOMPANIJA DĖL 

ALGOS PAKĖLIMO
Pittsburgh. — CIO Plieno 

Darbininkų Unija ateinantį 
antradienį pradės derybas 
su U. S. Plieno korporacija. 
Unija reikalauja “dikčiai” 
pakelti plienininkams algą 
dėl naujos sutarties.

Toronto, Kanada.—Penki 
vyrai išplėšė $4,000 iš To
ronto Banko.

Laisvės Vajus
Dienraščio Laisvės vajus už naujus skaitytojus, at

naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalio 
(Oct.) 1 d. ir tęsis iki Naujų Metų.

Vajininkai
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn 
Elizabetho Vajininkai ..................
Philadelphijos Vajininkai ......... 
D. Juslus, Worcester, Mass............
Brooklyno Vajininkai ..................
Hartfordo Vajininkai ..................
Geo. Shimaitis. Brockton, Mass. . 
LLD 136 Kp., Harrison, N. J. ... 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. . 
L. Prfiseika, Chicago, Ill............ . .
Rochesterio Vajininkai ......... 
J. Balsys, Baltimore, Md..............
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck, N. Y 
Camdenietis ..............................................
Pittsburgh© Vajininkai ...........................
So. Bostono Vajininkai ....... ............ .....
J. Grybas. Norwood, Mass.......................
LLD 13 Kp., Easton, Pa..................... C..
J. Blažonis. Lowell, Mass. ......................
S. Penkauskas. Lawrence, Mass..............
LLD 77 Kp., Cliffside Park, N. J. .........
J. Bimba, Paterson, N. J...........................
Chesterio Vajininkai ................ ..............
J. Egeris. Nashua, N. H...........................
Toronto Vajininkai .................. ...........
P. Šlekaitis. Scranton, Pa........... ...........
Montreal© Vaiininkai .. ........................
S. Puidokas, Rumford, Me.......................
LLD 20 Kp. Mot. Skyr., Binghamton, N. Y. 
V. Ramanauskas, Minersville, Pa....................

(Tąsa ketvirtame pusi.)

Kas Korėjoje iš 
tikrųjų kariauja ; < t

Pravda remia arabu 
kraštų kovą

New Yorko Daily News 
redakcija rašo:

“Korėioje Jungtinės Vals
tijos veda pirmaiį savo ka
rą vardan Jungtinių Tautų 
—tai karas, kuriuo esą no
rima sulaikyt užpuolikus.

“Tūlos kitos šalys, duoda 
truputį paramos,.kaip koki 
ženklą, bet mes (Amerika) 
nešame apie 95 procentus 
tos Jungtinių Tautų .naš
tos.”

Maskva. — ’Pravda, So
vietu komunistų laikraštis 
p a s i ž- a d a remti Egip
to, Irako. Morokko ir ku
tų arabišku kraštu žmonių 
kova už išsivadavima. nuo 
Anglijos ir-Francijos impe
rialistu.

Pravda taipgi rašo apie 
“planus, kuriais Amerika 
siekia pavergti arabiškas 
šalis.” laikant jas tiktai ko
lonijomis.

Audėjai reikalauja 
daugiau algos

Sustreikavo Fordo 
įrankių darytojai

New York. — CIO Audė
jų Unija reikalauja pakelti 
valandinę algą 21 centu su 
puse vilnonų audėjams, at
liekantiems darbą pagal val
džios užsakymus.

Iki šiol valdžios nustaty
ta būtinoji alga tokiems 
darbininkams yra tiktai do
leris ir 5 centai per valan
dą.

Dearborn, Mich. — Su
streikavo 2,000 darbininkų, 
dariusių mašinoms įrankius 
Fordo Rouge automobilių 
fabrike.

Šiuo streiku jie, CIO uni
jos nariai, protestuoja, kad 
valdinė algų nustatymo ko
misija atmetė reikalaujamą 
uždarbio pakėlimą po 28 
centus ir pusę per valandą.

{vairios Žinios
Rumunija ir Vengrija už

protestavo, kad karinis A- 
merikos lėktuvas skraidė 
per jų žemes. Todėl jų ,ru- 
bežių sargai apšaudė tą lėk
tuvą.

Paryžius. — čechoslova- 
kijos delegatas Jungtinių 
Tautų seime kritikavo A- 
merikos planą dėl nusigin
klavimo, ypač todėl, kad 
amerikinis planais tuojau 
neuždraud žia atomines 
bombas.

Paryžius. — Pasitraukė
Jungtinių Tautų komisija,
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mėginusi sutaikyt Izraeli 
su arabiškais kraštais. Nes 
prarado viltį juos sutaikyti.

Dar tebėra karo stovis 
tarp Izraelio ir arabiškų jo 
kaimynų.

Paryžius.— Franci jos sei
mas tiktai 247 balsais prieš 
229 užgyrė karinę premje
ro Pleveno politiką, blogi
nančią žmonėms pragyveni
mą.

Cincinnati, Ohio. — Re- 
.publikonas senatorius Taf
tas kaltino prezidentą Tru- 
maną už Amerikos įvėlimą

TEISĖJAS PANAIKINO 
KALTINIMĄ PRIEŠ 5 
TAIKOS DARBUOTOJUS
Atmetė valdžios skundą, kad jie 
esą “svetimos šalies agentai"

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Matthew 
F. McGuire antradieni at
metė valdžios skundą prieš 
profesorių W. E. DuBoisą 
ir keturis kitus direktorius 
Taikos Informacijų Centro 
New Yorke.

'Valdžia kaltino, juos, kad 
jie es.ą ‘ ‘neužsiregistravę 
svetimųjų . agentai,” kurie

Egiptėnai šaukė, “šalin 
anglus - amerikonus!”

Kairo., Egiptas.—Kelios de
šimtys tūkstančių egiptėnų 
demonstraciniai sveikino 
atvykusį. - 1 r a n o premjerą 
Mossadeghą: “Valio Mos- 
sadeghui, kovotojui 
anglų imperializmą!” “Te
gyvuoja naikintojas Angli
jos imperializmo!” “Valio 
Irano laisvintojui!”

Tuo tarpu garsiniai tro- 
kaį, važinėdami gatvėmis, 
gręsmingai ’šaukė: “Šalin 
Angliją ir Jungtines Vals
tijas!”" “Šalin ChurchiĮlą ir 
Edeną, tuos taikos prie
šus!”

Minia, susirinkusi prie 
viešbučio, kur Mossadegh 
apsistojęs, šaukė: “Duoki
te mums ginklų!” “Revo
liucinis karas prieš anglus!”

Iranas žada užmokėti 
už perimta iš anglų 
aliejaus pramonę

Paryžius. — Iranas atsi
leis už anglų aliejaus (naf
tos) ’ pramonę, perimtą į Ira
no valstybės nuosavybę, pa
reiškė Nasr. Entezam, tos 
šalies ambasadorius Ameri
kai. Jis dalyvauja Jungti
nių Tautų seime kaip Ira
no delegatas.

Anglija žino, kad Iranas 
yra nutaręs tinkamai atly
ginti anglams, bet anglai 
tyčia skelbia, būk Iranas 
neteisėtai užgrobęs anglų 
aliejaus pramonę, sakė En- 
tozam.

Kai bus nustatytas atly
ginimo kiekis per derybas, 
tai Iranas savo pagamina
mu aliejum pilnai atmokės 
Anglijai, pridūrė Entezam. 
Aliejaus kaina bus skaitoma 
tokia, kaip kad pripažinta 
pasaulinėse rinkose.

Korėja. — Šiaurinių ko
rėjiečių artilerija sužalojo 
Amerikos šarvuotlaivi Tole
do.

į Korėjos karą, neatsiklau- 
siant Kongreso, ir už “suk
čių laikymą- valdžioje.”

Marseille, Franc.—Polici
ja ašarinėmis bombomis 
blaškė žmones, demonstra
vusius prieš “savanorių” 
siuntimą į Korėjos karą. 

pagal įstatymą turėtų Užsi
registruoti, bet neužsiregis
travo.

Teisėjas McGuire surado, 
jog valdžia neįrodė, kad 
Taikos Informacijų Centras 
būtų svetimšalių agentas ar 
priklausytų nuo užsieninės 
kontrolės. Todėl teisėjas ir 
panaikino valdžios užvestą 
bylą prieš to centro veikė-

Kaltinamuosius gynė sep
tyni advokatai. Apsigyni
mui vadovavo išgarsėjęs 
progresyvis advokatas Vito 
Marcantonio.

Valdžios advokatai Frank 
Cunningham ir Kirk Mad- 
drix tvirtino, kad “nerei
kia” įrodyti, jog kaltina
mieji veikė pagal svetimos 

prieš valdžios įsakymus; užtenką
pripažinti, kad jie “skleidė 
tokias žinias arba yeikė 
taip, kaip svetimieji pagei
dauja.”

Teisėjas sake, valdžios <• 
advokatai tiktai “spėjimais 
bando paremti kitus savo 
spėjimus”; gal jie atvirkš
čiai supranta Kongreso iš-- 
leistą įstatymą, vadindami, 
“druska pipirais, o pipirus* 
druska.” ' ,
SUSMUKO ROGGE’S " 
LIUDIJIMAS

Svarbiausias valdžids liu
dytojas buvo John Rogge, 
kuris pats seniau veikė Tai
kos Informacijų Centre, o 
paskui tapo Jugoslavijos 
Tito valdžios agentu.

Šioje byloje Rogge pasa
kojo, kad Taikos .Informa
cijų Centras “tikrai yra So
vietu propagandos įrankis.”

Kaltinamųjų advokatas 
Marcantonįo dokumentaliai 
sumušė Rogges pasaką. Jis 
štai ką parodė:

Kada Rogge registravosi 
valdžioje kaip Tito agentas, 
tai jis pats prisiekė, jog 
Taikos Informacijų Cen
tras nepriklauso nuo jokios 
svetimųjų kontrolės.

Marcantonio dėl to už- 
reiškė:

—Tai matote. Vyriausias 
mūsų valdžios liudytojas 
pats yra užsiregistravęs 
svetimos valstybės agentas. 
Čia gi jis. po priesaika me
luoja, mėgindamas sulaužy-' 
ti pirmesniąją savo priesai
ka. ♦ v

Dolerio vertė nupuolė 
iki 55 centų iš viso

Washington. — Valdžios 
Statistikų Biuras surado, 
kad dolerio vertė daiktams 
pirkti New Yorke dabar 
tėra tiktai apie 55 centus, 
tai yra 45 centai žemiau, 
negu buvo laikotarpyje tarp 
1935 iki 1939 metų.

Panašiai doleris nupuolė 
ir kituose miestuose.

ORAS.—Netaip šalta
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p POLITINIS BANKROTAS
Fy ABI STAMBIOSIOS PARTIJOS,—republikonų ir de- 

tflokratų—šiandien galvoja ir nežino, ką 1952 metais sta- 
l’Hy'ti savo kandidatais krašto prezidento ir vice-preziden- 
r "to-vietoms.
i *'k Tiesa, pas republikonus Taftas skaitomas “įtekmingu 

. žmogum,” tačiau mažai kas mano, kad jis būtų išrinktas,.
’/įfei jį republikonai nominuotų.

Demokratai taipgi yra klūidžiotėje; neturi asmens, 
Niūris galėtų juos rinkimuose išvaduoti.

J, — Dėl to republikonai daug rėkia už tai, kad būtų no- 
. T.nrinuotas generolas Eisenhoweris prezidento kandida

tūrai. Jie paskyrė net ir laikinąją komisiją tam darbui, 
.^.--darbui, kad Eisenhoweris būtų įtikintas, kad jam ver- 
k-ta kandidatuoti.
i, .. 7 Arfą dieną Times korespondentas Washing£one iškėlė 
Į,;- aikštėn tą įdomų faktą, būtent, kad ir prezidentas Tru- 

jfoanas akstino Eisenhowerį, kad pastarasis apsiimtų 
ų;-.būti kandidatu demokratų partijos.!

Nors Trumanas ir Eisenhoweris vėliau užginčino tai, 
.tačiau tenka galvoti, kad buvo taip, kaip rašė Timeso 
korespondentas..

Abiejų partijų lyderiai jaučiasi neturį civilinio asmens, 
j^uris būtų tinkamas prezidento kandidatūrai, todėl jie 
"maldauja generolo, kad šis juos išgelbėtų.

k'.;;. Kokios Eisenhowerio kvalifikacijos? Ką jis tokio 
-"■atliko, kad būtų galima sakyti, kad jis bus geras, krašto 

prezidentas? Nieko! Kaip generolas, jis galėjo būti
• -♦ųhieko sau žmogus, bet armija yra vienas dalykas, o ci- 
.’’VLvilinis gyvenimas,—kraštas—kitas.

IŠKEISTA, AR NE?
NUSIVYLĘ tie, kurie 1948 metais rėmė Trumaną, 

-'■'dabar keistai graibosi, lyg neregiai už sienos, norėdami 
^‘J952 metais pataisyti savo klaidą.

; c ---Nusivylusių daugiausiai yra darbo unijų .judėjime. 
-L" Ten, atsiminkinie, 1948 metais buvo sumobilizuotos visos 
r-''pajėgos, kad Truihanas laimėtų rinkimus. Jis rinkimus 
---.'laimėjo, bet tie, kurie iš darbininkų judėjimo pusės jį 
^rėmė, pralaimėjo ir šiandien dėl to gailisi.

Bandoma ieškoti visokių receptų, kaip pataisyti tai, 
.->i-Vkas buvo pagadinta, kad Trumaną ir demokratų partiją 
^-■pabausti.
. Atsiranda labai keistų gudruolių, kurie atvirai sako: 
-įVpabauskime Trumaną^ 1952 metais balsuodami už repu

blikonus !
Taip andai pasisakė Amerikos Darbo Federacijos sta- 

^tybos darbininkų laikraštis.
Tenka pasakyti, kad su ta nuomone sutinka net ir 

^Langliaksių unijos organas, “United Mine Workers Jour- 
Angliakasių uniją vadovauja John L. Lewis, ne 

-įkartą pastaruoju laiku išstojęs prieš Trumano adminis- 
Grtraciją, taipgi prieš ADF ir CIO vadovus, kurie tą ad- 
^ministraciją remia.

.^- Pastarajame savo numeryje “United Mine Workers 
"•••Journal,” pacitavęs ADF statybos darbininkų unijos nu- 
-/''sistątymą, jį užgiria. Girdi, prezidentas Trumanas dar- 

unijas paneigia; jis žadėjo kovoti prieš Taft-Hartley 
ta tymą, bet nekovoja. O jei jis prieš jį kovotų, tai 

tas įstatymas būtų buvęs nuįstatymintas, būtų atmes-

Tai kaip gi, einant mainierių unijos organo nuomone, 
4&bar Trumaną ir jo demokratus pabausti? Pabausti 
geriausiai bus galima, balsuojant už republikonų kan- 

:;3idatą!
y,,;.Koks tai nerimtumas! Koks tai kūdikiškumas!
A:rCKaip gi bus galima Trumaną pabausti, balsuojant už 

\yjįuos, kurie Tafto-Hartley bilių sugalvojo ir kurių pa- 
y’^ingomis jis buvo Kongrese pravestas?!

&£krMums rodosi, angliakasių unijos vadovybė, pasimo- 
; ;įiusi iš praeities klaidų, turėtų daryti kitokias išvadas 
T 1952 metais. Mums .rodosi, kad toks Mr. Lewis turėtų 

/•ątoti su Progresyvių Partija ir ten ieškoti išeities.
^•"^Tik pagalvokime: jei tokia angliakasių unija, jei ADF 
'?"ir CIO unijos sudarytų bendrą frontą ir pastatytų są- 
-“Wo kandidatus prezidento ir vice-prezidento vietoms, 
-A'$bks būtų didelis dalykas! Tuomet tai iš tikrųjų būtų 
’“'pabausti tiek republikonai, tiek demokratai!

Deja, Lewisas apie tai kol kas mažiausiai galvoja.
<«Y ■

.DAR VIENAS!
, • • NEDIDELIAME Opelousas mieste, Louisiana valsti- 
f joje, baltasis šerifas'mirtinai pašovė negrą, John Lester 

^'Mitchell.
Už ką negras buvo nušautas?
Už tai, kad jis užvedė bylą teisme dėl to, kad teismas 

^jąm šutėiktų teisę balsuoti, — teisę, kurią baltieji val- 
Y. do v ai jacm atėinė.
Ž^^itėnelPio byla turėjo būti svarstyta lapkričio 29 die- 

Tai žinojo šerifas, tai žinojo kiti valdovai. Dėl to 
Kuvo pasiskubinta Mitchellį pašalinti iš kelio, kad jis

i

Kas Ką Rašo ir Sako
ŽYDAS MILIJONIERIUS 
DAVe 500 DOLERIŲ 
VIENUOLYNUI *
Klerikalų Draugas andai 

pranešė, jog tūlas žydas 
milijonierius davė marijonų 
vienuolynui statyti $500 ir 
pažadėjęs dar $5,000“ duoti, 
kai vienuolyno kertinis ak
muo bus padėtas.

Dėl to L. Jonikas Vilnyj 
primena:

Pora metų atgal Chicago.]e 
į “tėvelio” Rylei parapiją at
sikraustė dvi šeimos žydų. 
Atsimenate Peoria Street “in
cidentą”?v

žydai, “kristamučiteliai”, 
negali maišytis su grynos ra
sės krikščionimis! Katalikai, 
parapinės mokyklos auklėti
niai, sudaužė trobą, teroriza
vo vaikus, kol, pagaliaus, 
“nekrikščioniškos” šeimos bu
vo priverstos apleisti apylinkę 
— atsižadėta konstitucinių 
amerikiečio teisjų — gyventi 
kur. kam patinka.

Kristaus pasekėjai pastatė 
ant savo : Kaip anie kaipošiai, 
nukryžiavojo dar dvi žydų 
šeimas.

Labai gražu ir krikščioniš
ka! Tas dėjosi, kaip sakiau, 
Peoria gatvėje, Chicago.]e.

Matot! Ten katalikų au
klėtiniai daužė žydams lan
gus, mušė, ardė, o čia, štai, 
žydas milijonierius duoda 
tiems patiems katalikams 
pinigus!

Jonikas padaro tokią (tei
singą) išvadą:

Mano “aritmetika” rodo: 
milionieriai, kas jie bebūtų— 
žydai, katalikai, mahoimodo- 
nai ar baptistai — nešikivirči- 
ia- ...

Jie tik kursto mus, papras
tuosius žemės vabalus, neap
kęsti vieni kitę dėlto, kad vie
ni mes esame katalikai, kiti 
žydai, dar kiti mahomedonai. 
Rimtai apdūmokite tą klausi
mą.

GALDIKAS ATVYKS
Į AMERIKĄ

Paryžiuje gyvena Adomas 
Galdikas, piešėjas, Draugo 
bendradarbio va d i n a m a s 
“spalvų karalium,” nors 
sunku suprasti, kas tuo no
rima pasakyti. J. Masiulio 
klerikalų bendradarbis, už
klausė Galdiko, “kokioj bu
vo meno sąlygos Lietuvo
je?,” vadinasi, Smetonos re
žimo metu. Į tai Galdikas 
atsakė:

— Nepavydėtinos. Nei vie
nas menininkas negalėjo me
nui atsiduoti. Ęai po tarnybos 
valdininkai1 galėjo ilsėtis — 
menininkai po tarnybos turė
jo kurti. Be tarnybos gyventi 
buvo neįmanoma. Buvo kalba
ma, kad valstybė yra tam, 
kad pasireikštų tautinė kultū
ra, bet auginami daugiausiai 
valdininkai ir karininkai. 
Opera ir muzėjus buvo išlai
komi tik dėl reprezentacijos. 
Iš plastikų nė vienas negalė
jo išimtinai medui atsiduoti. 
Švietimo Ministerija eilę metų 
skyrė juokingai mažas sumas 
paveikslų pirkimui (porą tūk
stančių litų į metus...)

Turėjome gabių žmonių, bet 
nebuvo sąlygų jiems pasireikš
ti. Turėjome Lietuvoje di
džiausio menininko Čiurlionio 
kūrinius, kurių Vakarai nepa
žįsta. Kaip įžymus prancūzų 
rašytojas Romain Rolland’as 
norėjo parašyti apie jį knygą, 
bet reikalinga medžiaga ne
buvo jam pateikta ir sąlygos 
nebuvo sudarytos.

Laiškas iš Floridos

Taigi! Smetoninio reži
mo metu Galdiko ir kitų 
dailininkų gyvenimo sąlv- 
gos Lietuvoje buvo šiurkš
čios, blogos. Jos pagerėjo 
tik tuomet, kai Lietuva įsi
jungė į naują gyvenimą; 
dabar ten dailininkai gali 
dirbti savo .profesijoje pil
ną laiką ir už tai gauna ge
rą atlyginimą. Bet Galdi
kas, kaip ir tūli kiti, Lie
tuvoje nepasiliko, bet bėgo 
pas Hitlerį, iš ten—į Pary
žių, o iš Paryžiaus žada ne
užilgo atvykti Aemrikon.

Atvykęs čion, jis mano 
rasiąs puikų gyvenimą. Bet 
tai klaida.. Jis pats pama
tys, kad klydo, taip galvo
damas.

SUŽEISTAS KRŪTINĖN
Tūlas Kazys Vaičiulis ra

šo Čikagos klerikalų Drau
gui:

Esu šiaulietis. 1944 met. iš 
ten pasišalinau Vokietijon. 
1945 pasiekiau Prancūziją ii’ 
tuojaus stojau į jųjų kariuo
menę ir, po kelių mėnesių tar
nybos, buvau paskirtas vykti 
Indokinijon. Ten sekėsi gana 
laimingai kovoti “prieš rau
donuosius” ir po 3-jų metų 
tarnybos (su prancūzų armi
jos karo kryžium) grįžau at
gal Afrikon. Pabuvęs pora 
metų čia, vėl sumaniau (sava
noriu)' grįžti atgal į Indokini
ją. Ir štai šių metų rugpjūčio 
24 dieną, tapau smarkiai st> 
žeistas per krūtinę. (Netoli 
Kinijos rubežiaus). Tuomet 
lėktuvu atgabentas atgal į Af
riką ir dabar gydaus ligoninė
je. čia nuobodu ir ilgu;

Kaip matome, Kazys Vai
čiulis iš Šiaulių pabėgo pas 
Hitlerį, iš ten — Francūzi- 
jon. Francūzijoje begyven
damas., jis panorėjo vykti 
Indokinijon mušti vietna
miečių, kovojančių dėl savo 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Neužteko vieno karto,—grį
žęs atgal, jis ir vėl panorė
jo iš naujo vykti Indokini
jon, mušti, žudyti už laisvę 
kovojančių žmonių, tuomet 
pats gavo!... Dabar gydo
si.

O jei Kazys Vaičiulis bū
tų grįžęs į savo tėvų žemę, 
dabąr sau laimingai gyven
tų ir džiaugtųsi.

Kadaise buvo viėno Mia- 
mės lietuvio pranašauta, 
kad Įjirmas lietuvis milijo
nierius iškils Floridoj. Man 
kai tik proga pasitaiko, tai 
aš ir nuvažiuoju, žinoma, į 
Floridos centrą Miami mie
stą. Čia gėrėdamasis šilu
ma, lapuotais žydinčiais 
medžiais, dar aplankau sa
vo tautiečius bei jų Įstai
gas ir tėmiju, kuris iš jų 
jau' milijonierius ar bent 
arti prie to. Bet, atrodo, 
tos perspektyvos čia. dingę. 
Bizniai sumažėjo, iš “nor- 
tų” svečių atvažiuoja vis 
mažiau. Net ir centre Em
pire baro savininkas / lietu
vis, kuris išgražinimui vi
daus išleido 30,000 dolerių, 
irgi sako nekaip stokai biz- 
niavoja. Iš tikrųjų! Čia 

[paprasto darbininko gyve
nimas skrumnus. Čia jis 
uždirba trečdaliu mažiau 
negu “nortuosę,” o išlaidos 
didesnės, karfėris 5c bran
gesnis, kambarys mažiau
siai $3 brangesnis, o išsigė- 
rimas taip pait trečdaliu 
brangiau; čia už dešimtuką 
alaus stiklo negausi 8 unci
jų, kaip Bruklyne, kur dar 
3-čią ar 4-tą gauni atgal 
“on the house.” Gi maistas 
tai ir per daug brangus..

Kai Ridgewood’e A & P 
store tokios mėsos svaras

kainuoja (vėliausiai) 
tai ta pati 
$1.10 svaras;
švieži 8c 
svaras, 
riais barų-restoranų 
ninkais?! Jiems tai pat ne
koks gišeftas. Čia už pus- 
bačkį alaus (vietinio) moka 
$14, o kiti alūs kainuoja 
$18.50. Nortuosę visu treč
daliu mažiau mokama. Dar
bų yra ir čia; mačiau iška
bų, reikalaujančių veiterkų 
$15 savaitei, 6 dienos, gal 
plus tipai; porteris, extra— 
viena-dvi dienos* savaitei, 
$7 dienai.

Išsikalbėjau su viena Mi- 
amės byčių veiterka. Ji sa
ko, pereitais metais turėjo 
6-šių savaičių sezoną ir per 
tą laiką dirbo po $1 į dieną 
nuo hotelio savininko, plus 
tipai, bet iš tipų tik retai 
kurią dieną gavo iki $8. 
Kambarį dar ir dabar gali 
gaut už $7 savaitei, kur 
nors “lodžauzėj”; už tokį, 
žinoma, Ridgewoode mokė
tum (taip pat nešildomą) 
$3 savaitei, žodžiu, kam 
iš brųklyniečįų užeitų noras 
pasikaitinti žiemą, tai ge
riau nuvažiuot į Coney Is
lando Silver Baths, ir jei to 
mažai, tai sustoti pas *Ka- 
picką ir “paūžti” iki atvė
si. Ridgewoodietis

59c, 
čia kainuoja 

kopūstai čia 
o Bruklyne 5c. 

O kaip su biznie- 
s.avi-

Anthony Eden, Churchi- 
llio dešinioji ranka, Ang
lijos užsienio reikalų mi
nistras. Šiuo tarpu jis da
lyvauja Jungtinių Tautų 
Asemblčjos sesijoje Pary
žiuje. Didžiausias jo gal
vosūkis, tai įvykiai Irane 
ir Egipte. Arabai grūda 
laukan anglus iš visur.

“nedrumstų ramybės.” >
Kas dabar? O gal ir čia bus pasielgta taip, kaip Flo

ridoje, kur šerifas brutališkai vieną negrą užmušė, o 
kitą sužeidė ir dėl to jam kol kas nei plaukas nuo gal
avos nenuįkrito?

Viešnagėje su brooklyniečiais
Saulėtą sekmadienio po- apšmeižti, tai užsiundo Gin- 

pietį pasitaikė proga daly
vaut jaukioje viešnagėje. 
Sambūris atsibuvo as seną 
Brooklyno gyventoją kriau
čių.

Šeimininkas atsirekomen- 
davo save, kad Brooklyne 
gyvena ir kriaučiauja virš 
40 metų. ; Turi plačią pa
žintį su šio' miesto lietu
viais gyventojais ir pusėti
nai apsišvietęs beL simpa
tingas žmogus. Mums be
sikalbant, pradėjo ateidinėt 
daugiau svečių ir, netrukus, 
kambarys prisipildė suvirs 
20 žmonių. ’ ' , -

Prie skanių vaišių ir išsi- 
gėrimų kalboms nebuvo ga
lo. Dar neužbaigus pradė
tą kalbos temą, jau kas 
nors atsiliepė su nauja te
ma. Pokalbiai buvo rimti 
ir interesingi.

Iš pradžios kalbėjome apie 
darbus ir šiaip kasdieni
nio
Staiga vienas dipukas pra
bilo politine kryptimi. Jis 
sakė:

—Kai gyvenom Lietuvo
je ir Vokietijoje, tai skai- 
tydavom spaudoje daug vi
liojančių frazių apie Ame
rikos gerbūvį bei gausų 
lietuviu * kultūrini darbą. 
Dabar jau arti treji metai 
gyvenu Amerikoje ir įsitiki
nau teisingumu posakio — 
“kaip ant žemės, taip ir 
danguje.” Skirtumas Ame
rikoje yra taę., kad čia vy- 
liugingiau ir gabiau žmogus 
išnaudojamas.

Ęalba senyvas žmogus 
kriaučius.

—TU dar nors grinorius, 
bet pataikei su šia pastaba 
tiesiai į cielių. Tas tai ti
kra tiesa, kad Amerikoje, 
nors ir didžiausias ignoran- 
tas, bet jei turi ikvalias drą
sos “blofyti,” tai atsiras to
kių, kurte tiehis “blefams” 
patikės ir bizniavpsi. Pa
imkim pavyzdžiui kad ir tą 
Gkand Stryto radijūsninką 
Ginkų. Tas žmogūs nuola
tos stena per radiją apie 
Lietuvą ir palaikymą lietu
vybės, bet jis pats nemoka 
lietuvių kalbos. Gudresni 
tą nabagą kartais parekla
muoja, nes jie dėl jo igno- 
rantiškumo naudojasi. Jei 
norima kurį nacliališkai

kų, o tas stena, kaip klem- 
są prarijęs, kiek 
makaulė neša.

Moteriškė, kuri 
klausėsi diskusijų,

—Jūs kalbėkit, ką norit, 
bet aš “beeinu,” kad Ginkus 
pirmas toks žmogus, kurio 
veselijoj dalyvavo Amerikos 
prezidehtas.

—Na,; ar tu, poniute, tiki, 
kad Ginkaus veselijoj daly
vavo prezidentas Truma
nas?—pastebėjo dipukas.

—Aš ir kitos moterys sto
vėjom skersai gatvės nuo 
Ginkaus štoro ir matėm, 
kai visi Trumanai išėjo iš 
štoro ir nudrožė link Broad
way į veseliją. Ties pat ma
nim Trumanienė sustojo ir 
apibarė mergšę Trumanai- 
tę už apsiteksimą šlebės su 
Ginkaus “aiskrymu.” Juk 
ir tu, Maiki, matei, — sako 
moteriškė, žiūrėdama į savo

nabage

atydžiai 
sako:

gyvenimo problemas, prisiegą.
Kalba Maikis:
—Nei aš, nei tu, motka, ir 

nei kas kitas nematė Tru
mano pas Ginkų veselijoj. 
Tas pagyrų maišas pasigy
rė, kad kvietė Trumaną į jo 
sūnaus veseliją, o jūs, bo- 
belkos, pasakojat, kad ma
tėt pas Ginkų Trumaną. 
Panašiu blofinimu Ginkus 
per tą radiją daugybę 
prizaunija. Anąsyk buvo 
nuvažiavęs kur tai ant 
farųios' va k a c i joms. Su
grįžęs suspiegė kiaulių, kar
vių ir kitų gyvulių balsais 
dėl labo lietuvių kultūros 
kėlimo. Arba vėl: Prieš Ai
do Choro koncertą Ginkus 
pagarsino, kad atlėkę iš 
Maskvos “ėroplanai” pikie- 
tuot koncertą.. Mūsų kai- 
mynka su kitom dviem “lei- 
dėm” nuėjo prie Kultūrinio 
Centro .pamatyt tų iš Rusi
jos “ėroplanų.” -Nepasiro
džius “ėroplanam,” visos 
trys nusipirko tikietus ir 
ėjo pažiūrėt, kas viduje dė
sis. Čia girdėjo gražų kon
certą ir susipažino su dau
geliu draugiškų moteriškių.

Dabar iš anksto nusipir
ko tikietus, dalyvaut Lais
vės koncerte. Laisviečiai 
turi iš ko juoktis, kad jų 
parengimus Ginkus dykai

I pagarsina. Apie tuos pikie- 
tininkus patys dipukai pa
pasakoja jų chuliganizmą. j 
Nuolatinių pikietninkų viso 1 
turi apie tuziną, kurie nuo 1 
įvažiavimo į šią šalį nięko 
nedirba;, o tik važinėja pkM 
kietuot. Paprastomis die™ 
nomis jie sukinėjasi, jei ne 
Ginkaus store, tai Apreiš
kimo parapijos salėje. Apie 
juos žmonės pasakoja daug 
šiurpių faktų, gaspadoriau- 
jant Hitleriui Lietuvoje. 
Tai chuliganai, susitepę ne
kaltų žmonių krauju.

Po šios kalbos prabilo 
SLA patrijotas, su suvalkie
tišku - kapsišku akcentu, 
jau apysenis žmogus. Jis 
sako:

—Genys margas, bet žmo
nių gašlumas dar marges- 
nis. Dabar eina SLA kuo
pose Centro viršininkų rin
kimas . Per daugelį metų 
Susivienijimui iždininkavd 
advokatas Gugis, žmogus 
rimtas ir kompetentiškas 
tam urėdui. Bet, štai, kas 
ten pašnibždėjo, kad Gugis- 
neina bažnyčion, o dabar, 
pagal Romos priklodą, vis
ką ir visur privalo kontroį 
liuoti klerikalai. Prel. Bal- 
kūnas palaimino Ginkų tap
ti SLA Centro iždininku. 
Įsivaizdinkit! Žmogus, ku
ris, net nekalbant apie ra
šybą, nemokąs kaip rei
kiant lietuvių kalbos, bus 
kompetentiškesniu iždinin
ku, negu advokatas Gugis, 
tik todėl, kad Ginkus yra 
fanatiškas klerikalas.

Gaspadorius pertraukė 
šiam SLA patrijotui kalbą, 
pareikšdamas:

—Kam čia mums apie tas 
politikas sielotis? Man gai
la jūs (atsikreipdamas į ra
miai sėdintį svečią), socia
listai. Nežiūrint, kaip pa
taikau jat ir gerinates kle
rikalams, šie jus iš visur 
laipsniškai “skrynina” be 
pasigailėjimo. Leidės, pa
dainuokit, tai bus linksmes
nė viešnagė.

Na, ir visi 
kėni: “Ant 
siūbavo.”

kartu užtra$ 
kalno karklai

Jaronimas

ĮVAIRIOS žinios
Naujo tipo šaldytuvai

MASKVA. — TSRS Mėsos 
ir pieno pramonės' ministe
rija pritarė projektui pa
statyti Maskvoje didelius 
automatizuotus šaldytuvus 
mėsos ir pieno produktams 
laikyti.

Sukuriant naujųjų šaldy
tuvų projektą, plačiai pa
naudoti paskutinieji tarybi
nio mokslo ir technikos pa
siekimai. Svarbiausiojo pa
stato konstrukcijoje numa
tyti ypatingi . įrengimai 
nuo šilumos apsauganti^ 
oro apgaubtas, kuris visiš
kai ‘neleidžia patekti šilu
mai į produktų laikymo ka
meras per išorinius jpsau- 
gos įtaisus.

Pirmą kartą šaldytuviĮ 
statybos praktikoje šaldy
mo prietaisų darbas regu
liuojąs ms taip pat automa
tiškai, kaip ir temperatūri
nis režimas kamerose. To 
dėka, užtikrinamas įšaldytų 
produktų kokybės geriau
sias išsaugojimas, sumaži
nami nuostoliai. Sumažina
ma statybos savikaina.

Boston. — Demokratas 
kongresmanas John W. Mc
Cormack reikalavo, k i 
generolas MacArthur nene
šiotų karinės uniformoj, 
kuomet viešuose susirin 
muosė agituoja už reptil 
konus.

c
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Umijas .tarybiniu mokslininky atradimas — gimdymai be skausmų
Iki paskutiniųjų laikų 

* žmonės galvojo panašiai, 
kaip Biblijoje pasakyta. Ie
vai: — Sopuliuose gimdysi.

Net dauguma gydytojų 
tvirtino, kad gimdymo 
skausmai esą neišvengiami.

Priešakiniai medicinos 
mokslininkai, tačiaus, ieško
jo priemonių, kuriomis ga
lima būtų palengvinti gim
dymo kančias..

Buvo vartojami įvairūs 
vaistai gimdymo skaus
mams pašalinti. Taip pat 
buvo bandoma hipnotizmu, 
tai yra, apmigdymu per 
ikalbėjimą (Įteigimą) pa- 
liuosuot gimdyvę nuo skaus- 

I mų.
Bet didžiausias nuopel

nas priklauso Tarybų Są
jungos mokslininkams, su- 
radusiems priemonę gimdy
mui be kančių.

Tuo ypač pasižymėjo Ta
rybinės Ukrainos moksli
ninkai — T. Velivovskis, E. 
Šugomas, V. Plotičeras ir 
K. Platonovas.

Charkove pirm trejeto 
metų buvo atidarytas gim
dymo skyrius prie nervų li
gų ligoninės, kur tie moks
lininkai ir darbavosi, kaip 
išvaduoti gimdyves nuo 
skaumų, nevartojant jokių 
vaistų.

Savo darbą jie pagrindė 
pirmesniais atradimais ru
su mokslininko T. P. Pavlo- 4
vo.

Pavlovas buvo patyręs ir 
įrodęs, kaip galvos smege
nų veikla gali mažinti bei 

//didinti skausmus.
Taigi ukrainiečiai moksli

ninkai ir patyrė, jog didysis 
gimdymo skausmu šaltinis 
yra žalingi jautuliai — bai- 

• mė ir nerimastaujantis. lau
kimas pirm gimdymo ir lai
ke jo.

Baime ir rūpestis dėl įsi
vaizduojamų būsimujų kan
čių smarkiai paaštrina jau
trumą. Kuomet šitaip iš 
anksto nusiteikusi moteries 
sąmonė, tai gimdyvė ir jau
čia stiprius, aštrius skaus
mus, nors tie skausmai sa
vaime tiktai lengvi būtų.

Praktika gi įrodė, kad, 
norint gimdymą nuskaus
minti, reikia pašalinti iš 
moteries sąmonės baimę ir 
nerimastingą nuotaiką.

Taip pat buvo svarbu pa
matiniai išaiškinti klausi

oj mas, ar reikalingi skausmai 
Vsveikam gimdymui.

Patyrimai atmetė senąją 
pažiūrą į skausmus, kaip 
būtiną reiškinį gimdyves 
organizme. Sėkmingas gim
dymas vyko ir be skausmų.

Tarybų Sąjungos labora
torijose ir ligoninėse jau 
dvidešimt tūkstančių kartų 
įrodyta, kad jeigu moteris 
tam tikromis pamokomis 
paruošiama gimdymui, tai 
ii gali be skausmu gimdyti. 
Tie patyrimai sukelia abe
jonę apie pačią teoriją, 
skelbusią skausmu “būti
numą” gimdant. Ypač pro
fesoriaus V. Černovo atlikti 
moksliniai darbai Maskvoje 

. muša tvirtinimus apie 
kių skausmų būtinumą.

^SKAUSMINĖS” 
ĄMEDžIAGOS

to-

.Mokslo nustatyta, kadjei- 
Jygwgu būna kūne bet kokių 

^skausmtį, tai kraujuje pa
didėja kiekiai vadinamų 
“skausminių” medžiagų, 
ypač acetil-cholino ir adre

nalino.
Pirmiau buvo net mano

ma, jog skausmai gimdymo 
laiku esą reikalingi tam, 
kad sukeltų kraujuje dau
giau skausminių medžia
gų; ii- tvirtinta, /kad 
tokios medžiagos pade
da gimdymui pradėti ir 
tinkamai užbaigti. Svar
biausia reikšmė buvo teikia
ma acetil-cholinui.

Prof. Černovas ištyrė 
kraują dviejų rūšių gimdy
vių. Vienos buvo naujovi- 
nėmis pamokomis paruoštos 
gimdymui; o kitos gimdė 
senoviniu būdu, be paruo
šiamųjų pamokų.

Ir štai kas atrasta. Krau
jui e moterų, kurioms pri
taikyta naujoji priemonė— 
paruošimo pamokos, visiš
kai nebuvo užtikta “skaus
minės” acetil-cholino -me
džiagos, o adrenalino pas 
jas rasta pusantro iki dvie
ju sykių mažiau, negu pas 
kitas, neparuoštas moteris.

Tuo tarpu užrašai Char
kovo, Maskvos, Leningrado 
gimdvmo namų ir daugelio 
mokslo įstaigų rodo, kad 
gimdymo eiga be kančių 
(vadinasi, ir be “skausmi
niu” medžiagų kraujuje) 
vyksta ne tik normaliai- 
sveikai, bet ir greičiau.

Žodis—vienintėlis 
vaistas

Pirmasis klausimas, kurį 
kelia žmonės, nesusipažinę 
su šiuo dalyku, yra:—O ką 
jie duoda? Kokius vais
tus?

Bet pamatinė naujosios 
priemonės (metodo) savybė 
kaip tik ir vra ta, kad gy
dytojai neduoda nėščiajai 
jokiu vaistu, o tiktai žinias 
duoda, ir nieko daugiau.

Iki šiol buvo vartojama 
vaistai ir hipnotizmas, kad 
“apmarintu” bei apmigdvtų 
jausimi galvos smegenų žie
vės sluoksnį, kad nustotų 
veikti moteries sąmonė.

Daabr gi, vartojant nau
jąją priemonę, gydytojai 
stengiasi priverst gimdyvės 
sąmonę veikti visą laiką. 
Gydytojo tikslas čia yra — 
nustatyti teisingą savitar
pinį nervų veikimą smege
nyse, pašalinti aršiausią 
sąmoningos veiklos priešą- 
nerimastavimą, rūpinimąsi, 
baimę.

Ir vienintelė priemonė, 
kurią šiam tikslui gydyto
jas vartoja, vienintelis vais
tas yra žodis.

Pavlovas kalbėjo apie, pla
čiąją žodžio įtaką. Jis nu
rodė, kaip žodis sugeba su
kelti žmogaus organizme 
įvairias atmainas ir kaip su 
žodžio pagalba galima išju
dinti naujus, naudingus 
nervu veiksmus.

v i

PAMOKOS
Dabar jau parengta ir ne 

tik gydytojų, bet ir eilinių 
akušerių sėkmingai naudo
jama kolektyviniuose ūkiu- 
se sistema gimdymui pa
ruošti. Sistema aiški, pa
prasta ir gerai veikia. Bū
tent:

Paskutiniame nėštumo 
mėnesyje moteriai duoda
ma keletas pamokų. Pirmo
joj pamokoj gydytojas as
meniniai, akis akin pasikal
ba su moteria, aiškindamas 
svarbiausius dalykus. Pas-

kui duoda pamokas jau su
sirinkusiai moterų grupei.

Pamokos stengiasi pa
ruošti moterų sąmonę gim
dymui, išaiškinti dalyką 
taip, kad gimdymo eigoje 
nebūtų joms nieko netikėto; 
išdėstyti, kaip pati gamta 
tiksliai, išmintingai suor
ganizavo gimdymo eigą; 
tuo ’būdu stengiasi pašalin
ti baimės jausmą ir išmo
kyti paprastų būdų, kuriais 
moteris nuskausminama ar
ba, geriau pasakius, nusi- 
skausmina, nevartojant jo
kiu vaistų.

Gydytojas tampa moky
toju.

Gydytojas, pavyzdžiui, ši
taip pradeda naują pamo
ką klausytojoms:

—Ar jūs atsimenate, kuo 
mes baigėme pereitą pamo
ką?... šiandien išnagrinė- 
s.ime tuos jausmus, kurie 
jūsų laukia, tuos reiškinius,

KAIP ATPRASTI NUO RŪKYMO - VIENAS NAUJESNIS RECEPTAS
Sunku rasti žmogų, kuris 

džiaugtųsi įpratęs nuolat 
rūkyti. Dauguma norėtų 
sumažinti rūkymą. Jie su
pranta, jog smarkus rūky
mas kėnkia sveikatai, ver
čia kosėti, gadina miega ir 
tt.

Buvo ir yra visokių pata
rimų, kaip j sumažinti rūky
mą arba visai nuo jo atpras
ti.

Viena neseniai išleista 
amerikono knyga užtikrina, 
kad ją perskaitęs žmogus 
galės lengvai mesti rūkymą. 
Bet knygų peržvalgininkai 
nerado joj žadamo “tikrojo 
recepto.” Iš tos knygos jie 
padarė tiktai tokią išvadą: 
—Jeigu kas nori atprasti 
nuo rūkymo, tai turi nerū- 
kyti.

Toliau šiame straipsnyje 
rasite ir vieną naujesnį, 
praktiškesnį receptą.

Duke Universiteto Psy- 
chologijos profesorius Gel. 
McHugh tyrinėjo 600 rū
kančių studentų. 70 iš kiek
vieno šimto jų pasirodė 
“priverstinais rūkytojais”; 
sakėsi negalį apsieiti be rū-

AR MENULIS PALIEČIA ŽMONIŲ CP4?
Lietuvos valstiečiai tėmy- 

darvo mėnulį, sėdami javus 
ir sodindami bulves bei 
daržoves. Delčioje nieko 
nesėdavo ir nesodindavo.

Įvairių tautų žmonės per 
šimtmečius spėdavo, kaip 
mėnulio atmainos paliečia 
gyvulių veisimąsi, pieno rū
gimą, vyno darymą ir tt.

Bet tik pastaruoju laiku 
mokslininkai pradėjo tyri
nėti mėnulio įtaką gyvu
liams, augalams ir žmo
nėms.

Jau gana seniai surasta, 
kad žmonėse, gyvuliuose, 
augaluose ir mažytėse bak
terijose veikia tiesioginė 
elektros srovė. Kai kurie 
mokslininkai vadina visus 
judančius daiktus ir auga
lus tiesiog elektrinėmis sis
temomis.

Duke ir Yale Universite
tuose buvo padaryta eilė 
bandymų, tyrinėjant, kaip 
mėnulio atmainos -atsiliepia 
elektros srovenimui me
džiuose, gėlėse, žmonėse ir 
gyvuliuose. ,

kurie vyksta gimdymo lai
ku, kad jūs, žinodamos apie 
tai, teisingai, išmintingai 
laikytumėtės...

Ir busimosios motinos su 
dėkingu dėmesiu klausosi 
gydytojo. Jis. gi atsakinė
ja ir j jų keliamus klausi
mus.

Toks gimdyvės auklėji
mas ir apšvietimas — tai 
naujas reiškinys medicinos 
praktikoje, ir jis klesti' ta
rybinėje visuomenėje.

Tokį gimdymo nuskaus
minimą pripažino didžiausi 
mokslo veikėjai, o Tarybų 
Sąjungos sveikatos ministe
rija išleido ir įsakymą, kad 
naujoji neskausmingo gim
dymo priemonė būtų įveda
ma visose gimdymų įstaigo
se.

Ta priemonė ne iš karto 
buvo išrasta. Ji buvo tobu
linama ir tikslinama prak
tikoje.

kymo. Visi prisipažino, kad 
daug rūkyti jiems nesveika 
ir skundėsi, kad “niekaip 
negalį susivaldyti.”

PAPROČIO JĖGA
Rūkymas yra paprotys. 

Jis įgyjamas, kaip ir kiek
vienas paprotys, — per pa
kartojimus.

Rūkymas yra paprotys. 
Jis įgyjamas, kaip ir kiek
vienas. paprotys, — per pa
kartojimus.

Daugelis žmonių taip pri
pranta dirbti, jog” tęsia sa
vo darbą ir no to, kai ga
lėtų nedirbdami gyventi. 
Moterys išmoksta siūti vi- 
sųpirm todėl, kad reikia. 
Bet iš papratimo siuva ir 
toliau per ilgą eilę metų, 
kuomet jau nereikia.

KODĖL JIE RŪKO?
Prof. McHugh teiravosi, 

kodėl studentai pradėjo rū
kyti. Gavo tokius atsaky
mus :

—Norėjome pasirodyti la
biau subrendusiais, jau ne 
vaikiščiais. Paskui surado
me, jog rūkymas duoda 
tam tikrą smagumą.

Pritaisyti jautrūs elektri
niai instrumentai parodė, 
kad elektros veikimas juo
se. pasmarkėja pilnatyje ir 
prie jauno mėnulio.

Pritraukiančioji mėnulio 
jėga yra jūrų pakilimų 
priežastis. Jis pakelia net 
žemės plutą aukštyn toje 
žemės rutulio pusėję, prieš 
kurią mėnulis tiesioginiai 
būna. Pilnatyje ir delčioje 
truputį skiriasi radijo nu
statymai.

Pietinės Afrikos gėlė, va
dinama Morea iridoides, 
žydi tiktai pirm pilnaties ir 
po jos, bet niekados pilna
tyje nežydi.

Juru kirmėlė Eunice viri- 
dis veisiasi tiktai pilnatyje.

Iš tų ir kitų patyrimų bu
vo prieita išvados, kad mė
nulis gali paliesti ir žmo
gaus ūpą.

Tatai ypač tyrinėjo profe
soriai Leonardas J. Ravitz 
ir Haroldas S. Burr dvie
juose universi tetuose — 
Duke ir Harvard.

Padaryti studentams ir

NEREIKIA HIPNOTIZMO
„Iš pradžios gimdyvė bū

davo hipnotizuojama, kad 
pusiau užmigtų. Buvo ma
nyta, kad apmigdytos at
mintyje geriau užsitvirtins 
visa, kas buvo aiškinta.

Bet tolesni patyrimai 
greitai parodė, kad joks 
hipnotinis apmigdymas ne
reikalingas moteriai žinias 
užtvirtinti. Nes jos sąmo
nė ir be to išlaiko įgytas 
žinias ir patartas taisykles, 
kaip užsilaikyti gimdymo 
metu.

ŽINOJIMO REIKŠME
Ir kaip parodo gydytojai 

ir pačios gimdyvės, tai to
kiomis pamokomis paruoš- 
ta gimdymui moteris, taip 
gerai žino gamtinius, 'gim
dymo reiškinius, kad nejau
čia baimės prieš juos, o 
kiekvienas naujas reiškinys 
jau negąsdina gimdyvės,

—Norėjome būti tokie, 
kaip ir dauguma, kurie rū
ko.

— Norėjome pasirodyti 
“šaunesniais,” “sportais.”

Taip palaipsniui ir išsi
vystė neatlaidus Įpratimas 
nuolat rūkyti.

75 iš kiekvieno šimto rū
kančių studentų dar neno
rėjo 'visai mesti rūkymą, 
bet pageidavo, kad galėtų 
apriboti rūkymą dėl šitokių 
priežasčių:

—Cigarėtai per daug lė- 
šuoja.

—Paskausta gerklė n u o 
rūkymo.

—Rūkymas verčia per
daug kosėti.

—Mano mergina (ar vai
kinas) ragino mažiau rūky
ti.

Daugelis studentų prisi
pažino, kad rūkymas daž
nai nesuteikia jokio smagu
mo, bet paprotys vis tiek 
šaukte šaukia rūkyti. Jie 
yra tapę jau tikrais rūky
mo vergais. ,

Rūkytojai skaito raštus 
apie kenksmingumą nikoti
no bei kitų nuodingų me- 

studentėms bandymai, paro
dė, kad pilnatyje ir laike 
jauno mėnulio pakyla elek
tros veikimas juose. Bet 
ypač pilnatyje pablogėja 
studentų ūpas — jie pasi
daro erzūs, “surūgę,” užsi
darę savyje, šalinasi žmo
nių ir vengia bendrų pasi
linksminimų su kitais stu
dentais.

Nors dainuojama apie 
pilnatį kaip “meilės patro
ną,” bet moksliniai tyrimai 
liudija, kad pilnatis gali net 
pakenkti meiliškiems santy
kiams..

Studentai ir studentes 
smagiausiai jautėsi netru
kus po jauno menulio pa
sirodymo.

Prof. Ravitz lemia, kad, 
tėmijant Ynėnulio atmainas, 
galima būsią atspėti ir žmo
nių ūpą, kuomet jie gyvena 
paprastu, reguliariu būdu. 
Tačiaus, jei pasitaiko laimė 
ar nelaimė,- tatai savaime 
pakelia ar nupuldo žmogaus 
dvasią. Tokiuose atsitiki
muose mėnulis negalėtų bū
ti ūpo rodiklis. J. C. K. 

bet, atvirkščiai, nuramina 
ją. Juk viskas vyksta bū
tent taip, kaip reikia, kaip 
ji laukė.

Baimės nebuvimas iš ti
krųjų gerai veikia. Sme
genyse, centrinėje nervų 
sistemoje tvarkiai, lygsva- 
riškai eina dirginantieji ir 
stabdantieji di r g i n i m u s. 
veiksmai. Sąmonė blaiviai 
nagrinėja ir pasveria visa 
tai, kas vyksta, pritaikyda
ma išmoktas iš anksto prie
mones. Taip užtikrinama 
galvos smegenų veikli būse
na, ir dėka to smegenys 
tiksliai supranta jausmus, 
nepefdėdąmos jų.

Lyg ir stebuklas
Visa tai, kaip rašo prof. 

Platonovas, “daro stebuklą. 
Gimdymas vyksta gerai, 
normaliai ir, kaip normalus 
reiškinys, jis vyksta ne* 

džiagų tabokoj, cigaretuo- 
s.e, cigaruose. Jie krūpčio
ja, matydami įspėjimus, 
kaip rūkymas trumpina am
žių, kenkia širdžiai, gali pa
vojingai pagadinti kojas ir 
tt.

Nepaisant baimių, ta
čiaus, jie vis rūko, .planuo
dami “kada nors toliau” 
nustoti.

Papročio .naikinimas
Kaip paprotys yra pa

laipsniui įgyjamas per pa
kartojimus, taip jis gali bū
ti ir panaikinamas, sako 
prof. McHugh, darydamas 
tokius, išvedžiojimus:

Reikia apmastyti, kokia 
nauda būtų, jei mesi rūky
mą. Tai bus paskatinimas 
truputį pakentėti, iki atpra
si. Bet dauguma daro klai
dą, prižadėdami sau tuojau 
vienu pradėjimu visai nu
stoti rūkius. Neatlaiko.

Pasižadėjimų neišlaiky- 
mas veda į nusiminimą, 
kad, turbūt, “niekad neat- 
prasiu.”

Naujasis receptas
Užtat reikia tik tokius 

pasižadėjimus daryti, ku
riuos tikrai galima ištesėti.

Pavyzdžiui, pasižadėk, jog 
nerūkysi per 15 minučių. 
Susilaikyk kasdien tam ti
kru laiku nuo rūkymo per 

*15 minučių. Toliau eis leng- 
vyn toks susilaikymas.

Paskui nusitark, kad atsi
kėlęs iš miego nerūkysi per 
pusę valandos. Taip ir da
ryk per kelias dienas.

Paskui gali pasižadėt sau 
per valandą nerūkyti iš\ ry
to, ar pirm pietų ar bet 
kuriuo kitu nustatytu laiku.

Toliau gali palaipsniui il
ginti susilaikymo laikotar
pius' iki dviejų, trijų ar 
daugiau valandų.

O kada susiturėjai nuo 
rūkymo per pasižymėtą lai
ką kasdien, paskui* gali tą 
dieną rūkyti, kiek tiktai no
ri. Netrukus pamatysi, jog 
iššidirba naujas paprotys ir 
pasitikėjimas, kad galima 
susilaikyti ir bet kuriuo ki
tu t dienos laiku.

Atsiras pasididžiavimas, 
kad jau ne rūkymas tave 
vald.o, bet tu gali rūkymą 
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skausmingai, iškilmingoji 
tyloje. Jo laikas sutruippė 
ja; tatai gi naudinga irmo 
tinai ir kūdikiui.

Tokia paruošiamoji,- ap 
švietinė priemonė dėl- ne
skausmingo gimdymo yn 
jau tūkstančius kartų iš
bandyta ir patikrinta Char
kove, Maskvoje, Leningra
de, Kijeve ir šimtuose kitų 
gimdyminių centrų.

Tarybinė sveikatos apsau
ga skiepija gydytojams tokį 
suratimą, — kad gydytojas 
privalo ne tiktai “priimti” 
gimdomąjį kūdikį; jis taip 
pat privalo auklėti busimą
ją motiną ir apšviesti ją.

Didieji tarybiniai moksli
ninkai dabar toliau tobuli
na neskausmingo gimdymo 
priemonę. O moterų išsi
vadavimas nuo baimėš ir 
kančių gimdymo laiku kels 
ir bendrąją jų sveikatą.

Lit. Gaz.'

valdyti — ne uodega šunį 
valdo, bet šuva valdo uo
degą.

Prie to galima būtų pri
durti kunigų pasakojimus 
apie šventuosius. Andai bu
vo didelis griešninkas; .kas
dien griešydavo ir negalė
davo pasitaisyti. Bet kar
tą jis gavo įkvėpimą, kad 
galėtų susilaikyti nuo grie- 
ko per pusvalandį ar valan
dą. O kada tiek pavyko, tai 
pradėjo ir ilgiau susivaldyti, 
sakydamas sau, “na, . juk 
dar galiu pakentėti pusva
landį, valandą, o paskui dar 
valandą, dieną, savaitę. 
Tingiu poteriauti, bet galiu 
per minutę papoteriauti, 
paskui dar per minutę,, per 
kelias minutes.

Taip, girdi, griešninkas 
palaipsniui ir tapo šventuo
ju.

Ar taip buvo ar ne, tai 
kitas klausimas. Tačiau 
pats pasakojimas pavyz- 
džiuoja mokslinę psichologi
jos tiesą — apie laipsnišką 
pripratimą ar atpratimą.

Norint į ką įprasti ar nuo 
ko atprasti, sako prof. Mc
Hugh, būtinai reikia išlai
kyti mažuosius pradinius 
pasižadėjimus — tiktai to
kiu būdu galima susilaukti 
didesnių pasisekimu.

N. M.
«

Phoenix, Arizona. — Vie
ną dieną žmogus paaukojo 
ligoninei puskvortę kraujo. 
Ant rytojaus automobilis 
sunkiai sužeidė jį. Tad li
goninė suleido to paties 
žmogaus* kraują jam į 
kraujagysles.

Springfield, Ill. — Salva
tion Armija nupirko apleis
tą bravorą ir padarė patal
pą, kur girtuokliai mokina
mi, kaip atprasti nuo alko
holio.

St. Paul, Minn.—Jaunuo
lis teršė gatves, mėtyda
mas popiergalius. Už tai 
buvo nuteistas valyti ka
lėjimo kiaulių tvartą per 5 
dienas.

—Klausantis mūsų radijo 
ir stebint televiziją, tenka 
abejoti apie mūsų apšvietos 
vertę, — sakė Robertas M. 
Hutchins, buvęs* Chicagos 
Universiteto pirmininkas.



I I Sietyno - Aido gastrolės su operete 
I į Worcester! ir Hartfordą

Lapkričio 10 dieną apie 
I 10 valandą ryto apleidome 
I 3 karai (vienas išvyko at- 

i skirai) Newarką ir pasilei
dome ilgon kelionėn, 2 00 
mylių į vieną pusę, suvai- 
dint operetę “Sudrumsta 
Širdis” virš minėtuose mies
tuose. Oras nepaprastai 

i gražus, žavėjantis, tartum 
| nujausdamas mūsų kilnius 

tikslus, raginte ragina į ke- 
. lionę be baimės. Nuvykus 

apie 15 mylių nuo Newar- 
■ Rd, atsitiko nesmagumas: 
" vienas karo vairuotojas ir 

• jo savininkas pasijuto ne
turįs prie' savęs nei leidimo 

Į karą vairuoti, nei registra- 
J cijos! Kas daryti? Nusi- 

. sprendžia grįžti atgal ir ap
sirūpinti reikalingais doku
mentais, nes ant tokios ke
lionės gali visko atsitikti. 
Pasiliekame du karai ir su
sitariame laikytis, bendrai 
kartu dėl bendros gerovės. 
D. A*. Stanelienė su savo 
Ghrysleriu sekė iš paskos 
visą kelią. Tai puiki mote
ris karo vairuotoja. Vie
noj vietoj sustojom užsikąs

ti ti, nes jau vėdarai pradėjo 
nerimauti.

Dar pora valandų ir pa
siekėm W o r c e s terį. Tai 
buvo 2:35 vai. po pietų. A- 

! pie trečią valandą atvyko ir 
kiti mūsų du karai. Vis.i 
džiaugėmės, kad laimingai 
atlikome savo linksmą ke
lionę be jokių trūkumų.

Apie 4 valandą atvyko 
taipgi laimingai ir aidiečiai, 
taip pat keturiose mašino- 

I se. Taigi viso turėjom 8 
mašinas su apie 40 choris- 
tų«-artistų.

Kadangi užtikome šioj 
svetainėj vestuves, kurios 

I turėjo šeštą valandą išsi
skirstyti, tai mokytoja Mil
da, visus susikamandavušf'Į i 

| viršutinį kambarį, dar ge
rokai pamuštravojo, ir tuoj 
worcesterietes gaspadinės 
pavaišino vakariene ar pie
tumis, kaip ten nepavadin
tum. Užvalgę, pasivaišinę, 
fūoj. pasijautė me stipres
niais, -smagesniais prie savo 
užduočių.
i. Vaidinimas

Salė gera, erdvinga, bet 
steičius dėl tokios grupės, 

Iper 40 asmenų, pasirodė 
mažokas. Tačiau prie visko 
greit pripratom ir gražiai 
susidorojome. Kaip mes ten 

I sudainavom ir kokį įspūdį 
| padarėm ant jų publikos, 

kurios buvo pilnutė salė, tai 
ne mano tikslas aprašyti, 
nes veikiausia tą atliks vie
tiniai draugai. Betgi iš jų 

• kultūriško užsilaikymo ir 
atydaUs. tėmijimo su giliais 
entuziazmais galima spręs
ti, kad jie likosi patenkinti.

Vaidinta operetė “Su
drumsta Šir.dis,” parašyta 
dar naujutė, libretas gerb. 
Jono Juškos, o muzika dar 
jauno čia gimusio ir augu
sio Prano Balevičiaus-Bal- 
wood.

Kadangi vaidinimas tęsė
si arti dvi valandas, o po 
vaidinimo buvo duota vaka
rienė, tai laike vakarienės 
dar dAvėme ir koncertinę 
dalį, kelias liaudies daine
les. Taigi, mano supratimu, 
\va įžangą, ką mokėjo publi
ka, gavo gana gerą kultū
rinį pažmonį. Vėliau pa
tyriau, kad nekurie nebuvo 
pHnai užganėdinti, kad ne
buvo kartu operetė ir kon
certas.

bar kartį antrą vaka
rienę pasivalgę, išsiskirstėm 
pas vietinius gerus žmones 
(Apart kelių, kurie nakvojo 
hotelyj), nuvykome apie 12

valandą ant nakvynių-poil- 
sio.

Ant rytojaus, t. y. nedėl- 
dienio rytą, susirinkom visi 
toje pat salėje, kur vėl tos 
pačios draugės gaspadinės, 
tos nenuvargstančios bite
lės, pavaišino su kava, įvai
rių vaisių sunka, pyragai
čiais ir kt.

Ar mes, t. y. sietyniečiai- 
aidiečiai, galėsim kada nors 
atsiteisti tiems geriems 
žmonėms už jų tokį šiltą, 
širdingą mūsų priėmimą ir 
už tokį draugišką atjauti
mą, sunku pasakyti.

Apie 11 vai. ryto apleido
me tuos širdingus žmones, 
lydimi drg. Jurgio Mikelai- 
čio iki vieškelio į Hartfor
dą. V"

Hartforde
Apie 1 vai. dienos atsira

dom Amerikos Lietuviu Pi
liečių Klubo puošniojoje 
svetainėje. Nepaprastai nu
stebome, ne tik jos išlauki
ne išvaizda, bet daug dau
giau vidujine. Kad dau
giau vietos čia būtų reikėtų 
kiek ilgiau apsistoti jos 
struktūros aprašymui, ta- 
čiaus tik paviršutiniai kiek 
galima.

Įžengus į vidų, kur be
žvelgsi, ten tavo dėmesį 
traukte traukia, toks ne
paprastas švarumas, kaip 
lubų, sienų, grindų, pieši
nių, rakandų, laiptų, durų 
ir visa, kas ten yra. Gal 
kas iš mūsų ten buvusių ga
lėtų daugiau apie tai apra
šyt ir parodyt mūs čia žmo
nėms, kaip kitų kolonijų 
lietuviai gabiai, sutartinai 
darbavosi ir darbuojasi, 
kad galėjo tokias kultūros 
įstaigas įsigyti, ir įsigijus 
jas taip puikiai išpuošti ir 
išlaikyti. Vienas dtaūjgas, 
rodosi, pavarde Bernotas, 
kuris už baro tą dieną dir
bo, man sakė, kad salės iš
puošimas, sienų, lubų, grin
dų, ir piešiniai, paveikslai, 
lėšavo apie $60,000.

Vaidinimas prasidėjo 2:45 
vai. dienos. Vietinis'(Hart
fordo) choras, vadovauja
mas jaunos francūzaitės 
Wilmos, atidarė programą, 
sudainuodamas abu himnus 
ir- apie 5 liaudies daineles. 
Mes gi suvaidinome opere
tę, rodosi, geriau negu 
Worcesteryj, gal dėl to, 
kad viskas čia buvo pato
giau, erdviau, smagiau.

Po operetės davėme dar 
ekstra dainų, kurios irgi ge
rai išėjo. Nors nepratęs 
savo ką kredituoti, bet šiuo 
laiku didį kreditą teikiu sa
vo dukraitei Mildai, kaipo 
gabiai chorų mokytojai ir 
daug daug energijos pa
dėjusiai per šiuos abu vai
dinimus.

Visa kam užsibaigus, apie 
6 valandą, turėjom vakarie
nę choro salėje. Gerai pa
sivaišinę, pasistiprinę ir 
tarp 7-8 vai. vakaro apleido
me .tuos geruosius žmones, 
išvykdami į s.avo namučius 
—į ilgą naktinę kelionę, kad 
rytą galėtume eiti į savo 
paprastas pareigas, pelny
tis kasdieninę duonutę.

Kadangi šią x kelionę ir 
šiuos padėkos žodžius rašau 
varde Sietyno Choro, tai jo 
vardu dar kartą ir gal pa
skutinį atsisveikinam su 
mylimasis savo vienminčiais 
abiejų miestų, spausdami 
jums dešines ir nepaprastai 
daug dėkodami,, ypatingai 
w o r c e s t eriečiams, kurie 
daug panešė dėl parūpini- 
mo mums nakvynėlių ir 
darbais.

Choro reporteris
G. A. Jamison

Eilinių darbininkų nuraminimui ir jų akių geresniam 
užmuilinimui CIO prezidentas Philip Murray pakvie
tė j konvenciją kardinolą Spellmaną. Kardinolas ragi
no organizuotus darbininkus' pasitikėti valdžia ir dievu, 
taip pat, žinoma, savo lyderiais.

Chicagos Žinios
Gražiai pavykęs parengimėlis

Sekmadienį, lapkričio 11 
dieną, Liuosybės salėje, kaip 
žinia, įvyko Ciceros Moterų 
Choro pasilinksminimo vaka
rėlis, tiksliau pasakius, žaislų 
parė su išlaimėjimais ir pasi
svečiavimas prie chorisčių rū
pestingai pagamintų vaišių, 
taip pat ir smagios Peivio mu
zikos. Atsilankę turėjo pui
kios progos pamiklinti ir se
nas ir jaunas kojas ir išjudin
ti savo sustingstančius narius 
ir rambėjančius kaulus. Prie 
to choro dainininkės susieilia- 
vusios išpildė dainų progra
mą ; padainavo daug gražių 
dainelių.

Malonu buvo pasiklausyti; 
matyti, kad cicerietės, nors 
be choro vadovo, bet gražiai 
dainavo ir sutartinai jų dai
nelės skambėjo. Už tai daini
ninkėms priklauiso nemaža 
garbė. ; i < i'

Reikia skaityti Cicero Mo
terų- Choro vakarėlį visais at
žvilgiais nusisekusį ir atsilan
kiusieji -smagiai .jautėsi, O 
choristėms . tenka tik pa- 
dėkayoti. BrightonParkietis

Dr. C. W. Tayjor, National 
Association of Evangelicals 
reikalų sekretorius, 'pirmądi'e-’ 
nį reporteriams LaSalle Vieš
butyje sakė, kad paskyrimas 
ambasadoriaus Vatikanui gali 
įnešti “nesąmoningą pasidali
nimą tarp katalikų ir protes
tantų, kuris gali tęstis šimt
metį.”

—o—
Cicero Našlių Klubas ren

gia vakarą 24 d. lapkričio 
(Nov.) Ciceros Liuosybės sve
tainėj, 1401 48th st. Prasidės 
7:30 vai. vak. Programą pil
dys 2 chorai: Ex-Main(erių 
Choras ir Ciceros Lietuvių Mo
terų Choras.

Rengėjai ir valdyba užpra
šo visus našliukus ir našliukes, 
pavienius ir vedusius, atsilan
kyti. Tai bus. paskutinis šių 
metų suėjimas praleisti links
mai laiką. A. J. Matt.

Lawrence. Mass.
/
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Rochester, N. Y.

ALDLD 37 kuopos ir LDS 
125 kuopos susirinkimas įvyks 
lapkričio 25 d. Maple Park. 
Prasidės 2 vai. po pietų. Visi 
nariai būkite susirinkime. Tu
rėsime svarbių reikalų. Taipgi 
bus išduotas bankieto rapor
tas.

Malonėkite susirinkti laiku, 
kad galėtumėme visus reika
lus rimtai apsvarstyti, nes už 
savaitės užsidarys Maple 
Parkas, tai susidarys proble
ma dėl susirinkimų vietos. 
Komisija turi turėti paruoštą 
raportą. Nereikia laukti kele
to mėnesių. Kai užsivelka, tai 
paskui atsiranda visokie iš
metinėjimai.

Tad būkite geri, visi susi
rinkite.

LLD 37 kuopos sekretorius,
SI Penkauskas

LDS 125 kuopos sekretorius,
M. Milvidiene

Oakland, Calif.
Lapkričio 4- d. turėjome ba

lių su šokiais San Francisco, 
1 Calif. Draugai Alvinai, seni 
darbuotojai, yra pirmutiniai 
ir visur dalyvauja. Taip ir šį 
sykį surengė skanius pietus 
Alvinai, Sutkui, Kingienė, 
Strausiene. Ir Valukas neatsi
sako padirbėti. Tai visi yra 
darbštūs žmonės. Ir mes buvo
me oaklandiečiai užkviesti 
dalyvauti pas juos.

Parengiamas buvo geras. 
Pietus skaniai pasivalgius, 
prasidėjo šokiai ir lietuviškos 
dainos. Šokom, gėrėm ir dai
navome iki vėlumos.

Lapkričio 9 d. laikėme LLD 
kuopos susirinkimą pas drau
gus Taraškus, naujoje vietoje, 

'San Leandro, Calif. Ten jie 
pasipirko namą. Viskas gra
žiai įrengta, viskas aplinkui 
žaliuoja.

Svarstant dienos klausimus, 
nutarime surengti kokį pa
rengimą trumpoje ateityje. 
Tai padaryti palikta valdybai.'

Kitas pareiigimas tai bus 
Pabaltijo tautų; įvyks prieš 
pat Naujus Metus.

Baigiant susirinkimą, išrin- 
k ome' V i Inies ųayj ą vaj ininkę, 
tai draugę ^araškifenę. 5Vėli- . 
name jai gerų pasekmių.

Draugė Burdienė buvo su
imta ligos, bet dabar jau ge
rai atrodo, nors dar tebėra 
daktaro priežiūroj e.

Užbaigus susirinkimą, drau
gai Taraškai ir jų jauna duk
relė mus pavaišino skaniais
valgiais ir gėrimais.

G. ir E. L-nai

Netekome gero draugo
Spalių 24-tą išsiskyrė iš gy

vųjų tarpo Benediktas Duoba. 
Gimęs buvo Lietuvoje, Saba- 
liškių kaime, žemosios Pane
munės parapijoje, Suvalkijo
je. Amerikoje išgyveno 55 
metus, Rochesteryje 49 metus, f
Ir visados darbavosi dėl darbo 
klasės žmonių.

Kadangi jo Amerikon atvy
kimo laikais dar nebuvo lie-1 
tuvių draugijų, velionis Duo
ba, su keliais kitais draugais, 
suorganizavo dabartinę taip 
sėkmingai gyvuojančią Gede- 
mino Draugystę. Susirinkimus 
laikydavo draugų Duobų bu
te iki pasistatė savąją svetai
nę. Jis visur prisidėjo sui dar
bu ir aukomis iki nelaboji 
mirtis pakirto gyvybę. ,

Benis Duoba prigulėjo prie 
Gedejmino Draugystės, prie 
LDS 11-tos kuopos, prie LLD 
50-tos kuopos ir prie angliškai 
kalbančių organizacijos Moo
se. Buvo Laisvės skaitytojas 
ir rėmėjas pagal savo išgalę, 
visą gyvenimą.

Velioniui mirus, jo žmona 
Elzbieta Duobienė jo atmin
čiai aukautia sekamai:

Kultūros' namui $25;
Laisvės fondui $10; ir at

sinaujino prenumeratą;
Apsigynimui $10.
Savo mylimo draugo at

mintį jinai pagerbė gera pa
rama toms organizacijoms, 
kurias jisai gyvu būdamas my
lėjo jr paremdavo. Draugė 
Duobienė tuomi teikia pamo
ką mums visiems progresy- 
viams.

Velionis B’enis Duoba pali
ko nuliūdime žmoną Elzbietą, 
sūnų Antaną, dukterį Helen 
ir žentą Antaną Velykius ir 
vieną anūkę Leila Velykis.

Velionio karstą puošė dau
gybė gelių nuo giminių, drau
gų, kaimynų, Gedemino Drau
gystės ir Moterų Klubo. Į ka
pus palydėjo net 26 mašino
mis. Tai įrodo, kad buvo visų 
mylimas. Graborius G. Sava
ge suteikė malonų ir draugiš
ką patarnavimą. Palaidotas 
laisvai, spalių 26 dieną.

Ilsėkis, brangus drauge! O 
mes, koleii gyvi, tęsime jūsų 
pradėtą darbą. Drauge.

Širdinga padėka

Širdingai dėkojame visiems 
giminėms ir draugams už gė
les ir visokį patarnavimą mi
rusiam mūsų mylimam vyrui 
ir tėveliui. Jūsų draugingu
mas suteikė mums daug stip

laisves Vajus
. (Tąsa nuo 1-mo puslapio)

- Los Angeles Vajininkai ..............................   168
C. K. Urbon, Hudson, Mass........... ............. 168.
F. Mankauskas, Tunkhannok, Pa.................... 140
A. Apšeigienė, Auburn, Me............................... 140
V. Kartonas, Maspefh, N. Y............................... 140
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y.......................   112
A. Kubilskis, Coal Center, Pa......................... 112
H. žukienė, Binghamton, N. Y..................... 112
Grand Rapids Vajininkai .................................  112
Detroito Vajininkai ........................................  112
St. Raudove, Pittston, Pa............................... 112
Wilkes-Barre Vajininkai .. .......................... 112
J. Didjunas, New Haven, Conn........................ 84
Bridgeport© Vajininkai .................................... 84
P. Krishaunas, New Kensington, Pa.................. 56
J. Daujotas, E. St. Lpuis, Ill........ ..................... 56
Cleveland© Vajininkai...............................  56
A. Navickas, Haverhill, Mass..................... .... 56
V. Vilkauskas, Nashua, N. H........................... 56
Geo. Urbon, N.* Braddock, Pa........................... 56
Geo. Jamison, Livingston, N. J.............. .  28
M. Girdziuviene, Collinsville, Ill.............................28
Visus ir visas prašome stoti į dienraščio vajų — 

gaukite naujų skaitytojų, atnaujinkite pasibaigusias 
prenumeratas! Taipgi prašome skaitytojus atsinau
jinti, kurių prenumeratos jau pasibaigė arba baigiasi.

Laisvės Administracija
rybės nuliūdimo valandomis. 
Ačiū visiems už visokią pagal
bą ir suraminimą.

Taip pat dėkingi esame 
graboriui Mr. G. Savage už 
tokį malonų patarnavimą. Vi
siems širdingai dėkojame.

Žmona Elzbieta Duobienė,
sūnus ir marti Duobai, 
duktė, žentas ir anūkė

Velykiai.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

New Hyde Park, L. I. — 
Iš namu išėjus H. Wunder-1 
lichienei pasikalbėti per te
lefoną, kilo gaisras; sudegė 
du kūdikiai ir apsvilo tre
čias.

Korėja.—Amerikonai abe
joja, ar bus prieita prie pa
liaubų.

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. 
x Kask jaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

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

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

Philadelphia, Pa.

IM IR KONCERTAS
.1 . \

Pagerbimui SENO VINCO jo 45 metų 
literatūrines darbuotės sukaktuvėse

Sabaloje, Gruodžio 1 December
R. U. B. A. HALL

414 Green Street, Philadelphia, Pa.

Pradžia 7:30 vakare
. ■ * »

Senas Vincas per 45 metus yra parašęs daug apysakų ir eilėraščių. Jo pasitarnavimas lietuvių kultūrai yraf 
didžiai vertingas. Todėl atsilankymas į šį bankietą reikš netik Užuojautą autoriui, bet ir paramą lietuviškai kdr s 

. - - t

turai.—Turėsime skanių valgių, gėrimų ir puikų koncer tą, kurį išpildys LYROS CHORAS, taipgi ir Orkestras, .k
Todėl prašome skaitlingai atsilankyti. Įžanga tik $2. . f W

Kviečia LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO KOMISIJA



DR. S. MATULAITIS 10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Tokiu būdu unija tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo pa
naikinta, nes kiekviena pusė elgėsi saviškai, nežiūrėda
ma unijos aktų.

Naujas didysis kunigaikštis buvo dar jaunas. Turėjo 
vos tik 13 metų. Užtai visus valstybės reikalus vedė jo 
vardu susidedanti iš kelių aukštesniųjų bajorų taryba.

Tarybai teko gerokai pasidarbuoti, kol numalšino Svi- 
drigailą, vėl suskatusį ieškoti Lietuvos sosto; Žemaičius, 
sukilusius už Mykolą, pavyko be mūšio nuraminti. Patį 
Mykolą nuramino tuo, kad pavedė jam kelis Gudijos 
miestus.

Be to dar, taryba sumušė ir išvarė iš Lietuvos Mas
kvos kariuomenę.

1,444 m. mūšyje su turkais ties Varnos miestu žuvo 
Lenkijos karalius Vladislovas.

Keturioliktam šimtmetyje Azijoj pradėjo imti viršų 
tauta, turkais vadinama. Išpažino jie Muamedo tikėji
mą. Užkariavę visą Mažąją Aziją, turkai įsibrovė 
(1361 m.) į Europą ir užsimanė pamušti Rytų Romos 
imperiją. Niekas negalėjo ištūrėti prieš narsią ir drąsią 
turkų kariuomenę. Pirmučiausia turkai užkariavo slavų 
tautas, bulgarus ir serbus, nors šiems pagalbon ėjo vo- 

gkiečiai, prancūzai ir lenkai.
* Rytų imperijos sostapilė Kastantinopolis gynėsi kiek 

ilgiau. Bet 1453 m. turkų sultonas (taip vadinasi turkų 
karalius) Muamedas II paėmė Kastantinopolį. Tai buvo 
Rytų imperijos pabaiga. Kastantinopolis paliko Turki
jos sostapilė. Turkijos priklausė visas Balkanų pusia
salis, visa Mažoji Azija, Aigiptas ir Krymas, kurio to
toriai pasidavė turkų sultonui.

Taigi vienam mūšyje su turkais ties Varna žuvo jau
nutis Lenkų karalius Vladislovas. Lenkų ponija pasiūlė 
Kazimierui Lenkijos sostą. Bet Kazimieras nesiskubino, 
nes jam išvažiavus iš Lietuvos, Mykolas būtų pasisten
gęs apimti Lietuvos sostą. Lietuvos bajorija būtų palai
kiusi Mykolą, nes jai labai netiko susivienijimas su Len
kija.

Dvejus metus tęsė Kazimieras su Lenkijos sosto pri
ėmimu, kol, netekusi kantrybės, lenkų ponija pradėjo 
grūmoti, išsirinksianti Lenkijos karalium Mozūrijos ku
nigaikštį'Boleslovą. Tas Boleslovas buvo svainis Myko
lo, nužudytojo kunigaikščio Zigmanto sūnaus. Kazimie
ras pasijuto didžiame pavojuje. Patapęs lenkų karalium, 
Boleslovas, žinoma pasistengs pašalinti jį nuo Lietuvos 
sosto, o pasodinti jo vietoje savo giminaitį Mykolą. Ir 
Kazimieras iš dviejų blogybių pasirinko mažesniąja — 
sutiko būti lenkų karalium. . . ,

ūi Bet vėl naujas keblumas. Su tuo jokiu būdu nenorėjo 
'sutikti Lietuvos bajorija. Nesutikimas darėsi dar dides
nis dėl to, kad lenkai būtinai reikalavo iš Kazimiero, kad 
atimtų iš Lietuvos Voluinių ir Podolių, kuriuos Zigman
tas buvo pavedęs lenkams, bet lietuviai lig tol nebuvo jų 
atidavę. Lietuviai apie tai nė girdėti nenorėjo. Tokiame 
keistame padėjime atsiradęs, Kazimieras gudriai pasiel
gė. Lenkams jisai pasižadėjo, kad pątapęs lenkų kara
lium, jisai sutaikysiąs Lietuvą su Lenkija dėl šito daly
ko. Lenkams užteko šito pasižadėjimo. (Lenkų ponija 
buvo taip nuolaidi ne be reikalo. Nors jie ir gąsdino Ka
zimierą Boleslovu, bet patys bijojo Boleslovo, nes jis bu
vo žmogus smarkus. Ponai bijoj, kad tapęs karaliumi ji
sai neatimtų iš jų jau pasisavintų valstybės dvarų.)

Lietuvos gi bajorijai pasižadėjo nesumažinti Lietuvos, 
palikti ją tokia, kokia buvo prie Vytauto.

Be to, kad padarius Lietuvos bajoriją palankesnę, jis 
suteikė jai svarbių teisių, kurias surašė tam tikrame pri
vilegijų rašte, išduotame 1447 m.

Štai tos privilegijos. Kuomet Zigmanto privilegija at
leido bajorų vergus ir valdinius tiktai nuo duoklės, Ka
zimiero privilegija atleido juos nuo visų kitų rinkliavų 
mokėjimo produktais, gyvuliais ir pinigais ir darbu di
džiajam kunigaikščiui. Senoviškai pasiliko tiktai prie- 

Jdęrmė statyti naujas ir taisyti senas pilis, tiltus ir ke
rnus, be to dar, duoti arklių su ratais didž. kunigaikščiui 
važiuojant.

Šitai buvo naudinga bajorams žemvaldžiams, nes at
leidus jų valdinius nuo rinkliavų didžiojo kunigaikščio 
naudai, bajoras galėjo daug daugiau iš jų sau pasiimti.

Bet šitai toli dar ne viskas. Toj privilegijoje Kazimie
ras prižadėjo neleist apsigyventi ant didž. kunigaikščio 
žemės bajorų valdiniams tėvūnams, jeigu anie panorėtų 
persikelti. (Valdiniais tėvūnais vadinosi tie, kurių gimi
nė ilgą laiką gyveno ant kurio žemės sklypo'(nemažiau 
kaip 10 metų). Buvo dar tokių, kurie ilgai nesėdėjo vie
toje. Tokių niekas nevaržė; jie galėjo keltis nuo vieno ba
joro žemės į kito, bet tik atsilygintų su žemvaldžiu). Taip 
pat paliepė elgtis ir visiems bajorams žemvaldžiams.

Tokiu būdu sodiečiai tėvūnai, o tokių buvo didžiuma, 
paliko amžinai pririšti prie to bajoro, ant kurio žemės 
sėdėjo, nes neleista buVo jiems nuo jos nusikelti.

Bet ir šito dar negana. Kad suteikus bajorams žemval
džiams dar didesnę valdžią ant sodiečių, Kazimieras ati
davė ponams teisę teisti savo valdinius, ką pirmiau da
lydavo kunigaikščio paskirti valdininkai. Pirmiau teisė- 
/į uždėtos pinigų bausmės eidavo į kunigaikščio iždą, 
C^bar gi bajoro teisėjo uždėtos ant savo žmonių pinigų 
bausmės turėjo eiti nebe į kunigaikščio iždą,, bet tekti 

pačiam bajorui teisėjui.
Be to, Kazimierai pasižadėjo nepavesti svetimšaliams 

nei dvarų, nei pilių, nei pasaulinių valdininkų, nei dva
siškų vietų Lietuvoje. Tos vietos turėjo būti pavedamos 
tiktai Lietuvos bajorams. ,

Šita privilegija turi didelę svarbą lietuvių tautos ir 
valstybės istorijoje. Iš vieribs pusės sodiečiai, .bajorū 
žemvaldžių valdiniai, nuo to laiko ėmė virsti jų bau
džiauninkais. Sodiečiai paliko pririšti prie bajoro že
mės; bajoras tik galėjo būti jų teisėju ir imti sau baus
mes, jiems uždėtas; bajorui jie privalė visas prieder
mes atlikti. Bajoras žemvaldys įgijo begalinę valdžią 
ant savo sodiečių.

Iš kitos vėl pusės ta privilegija dar labiau iškėlė bajo
rus žemvaldžius, padidino jų svarbą valstybėj ir atidarė 
kelią tolimesniam bajorų iškilimui;

Atsisakęs nuo rinkliavų iš bajorų ir jų valdinių, kuni
gaikštis tuojau pajuto, kad trūksta pinigų jo ižde. Paki
lus didesniam karui, kuris reikalauja didelių išlaidų- ne
galima buvo apsieiti neuždėjus mokesnių. O uždėti mo
kesnius didysis kunigaikštis galėjo tiktai tuomet, jei ba
jorai jam leis tai padaryti.

Naudodamiesi tuo bajorai kas kartas reikalavo sau 
didesnių teisių, kas kartas vis labiau siaūriiio didžiojo 
kunigaikščio valdžią. Galų gale didieji bajorai savo dva
ruose pradėjo jaustis lygiais sau ponais su kunigaikščiu. 
Sekdami kitų šalių didžiąją poniją ir kunigaikščittš, Lie
tuvos bajorai pasisavino garsius vardus: “Dievaltuvos 
Kezgaila,” “Musninkų Radvila.” Kai kurie pasiėmė gar
sius titulus: taip Albrechtas Goštautas ėmė vadintis: 
“Mūrytinių Geranionių. grafas.”

Visą savo viešpatavimo laiką Kazimieras turėjo daug 
keblumo su lietuvių lenkų ginčais.

Iš vienos pusės, lenkai reikalavo, kad naujasis kara
lius patvirtintų jų privilegijas, o ypačiai, kad toj pri
vilegijoje būtų atimta iš Lietuvos ir priskirta prie Len
kijos Voluinius ir Podolius.

Iš antros pusės, lietuviai apie tai nenorėjo nė girdėti. 
Jie rėmėsi Kazimiero pažadėjimu nesumažinti Lietuvos 
valstybės ribų.

Neįmanydamas ką bedaryti, Kazimieras kelis kartus 
buvo sušaukęs lietuvių lenkų seimus pasitarti apie uniją, 
bet tie seimai sukeldavo tiktai ginčus ir apmaudą ir nie
kais pasibaigdavo. Abi pusės laikėsi savo pažvalgų. Lie
tuviai buvo taip įerzinti, kad nusiuntė kariuomenę ir 
užėmė Lucko žemę ir Vakarinį Podolių, kuriuos laikė 
jau mirštąs. Svidrigaila. Mat, bijojo, kad Svidrigailai 
mirus, tas žemefe užims lenkai.

Kitoj Podoliaus dalyje stovėjo lenkų kariuomenė. Lie
tuviai sumanė išvyti iš ten lenkus ir užimti ir tą Podo
liaus dalį. Šitai buvo sumanyta įvykinti, kuomet lenkai 
pradėjo karą su kryžiuočiais. Sužinojęs apie tai, Kazi
mieras atsiskubino Lietuvon ir atkalbino lietuvius nuo 
karo su lenkais.

Kiek laiko praėjus, sąlygos truputį atsimainė: lenkai 
pabaigė karą su kryžiuočiais, jie sutvirtėjo, o Lietuvoj 
kilo nesutikimai tarp gudiškosios ir lietuviškosios vals
tybės dalies dėl unijos propagandos tarp katalikų ir sta
čiatikių (Kievan buvo paskirtas mitropolitu bulgaras, 
priėmęs Florencijos uniją). Kai kurie stačiatikių didžiū
nai buvo sumanę net atitraukti Lietuvos valstybės dalį 
prie Maskvos caro. Lietuviai tapo nuolaiiiesni, nebekė
lė jau klausimo' apie žemių atėmimą iš lenkų.

'(Daugiau bus) i

Baltimore, Md.

judėjimo reika-

Lapkričio 9 d. įvyko Lietu
vių Progresyvių Moterų Klubo 
susirįnkimas, kuriame dalyva
vo geras skaitlius narių, šia
me šusirinkime, buvo suvesta 
atskaita iš klubiecių parengi
mo, rengto atžymėjimui felje
tonisto Pauliaus 75 metų su
kakties ir pasveikinimui nau- 
javedžių Motiejaus ir Pauli
nos Kulčinskų, su pradžia jų 
vedybinio gyvenimo. Parengi
mas įvyko 28 d. spalių, kuris 
buvb visapusiai sėkmingas.

Svečių ir viešnių dalyvavo 
skaitlingas būrys, visi gražiai 
linksminosi ir gausiai parėmė 
progresyvio
lūs. Suvedus atskaitą, pasiro
dė, kad pjelno liko 134 dole
riai, ir šiame susirinkime dar 
gauta aukų tam pačiam tiks
lui 11 dolerių. Čia pat J. Del
tuva iš Hanover, aukavo 10 
dolerių pasveikinimui Lietu
vių Namo Bendrovės Konven
cijos. Tai iš viso susidarė 155 
doleriai, kurie paskirta seka
mai : Sveturgimių gynimui 
$64; Laisvei, $50; Liaudies 
Balsui, $21; Vilniai, $10; 
LNB: Konvencijos pasveikini
mui, $10. Aukos išsiuntinėtos 
visiems, kam buvo skirtos.

Klubietėš taria draugišką 
padėką šeimininkams už su
teiktą vietą parengimui, vi
soms ir visiems dirbusiems pa
rengime, ir gerbiamiems sve
čiams už atsilankymą ir gra
žų parėmimą apšvietos reika
lo. Sek. E. Stankevičienė 

—o—
Padėka

Draugės ir draugai progre
syviai baltimoriečiai. Sureng
dami mūsų trijų pagerbimui 
maloniai jaukų pobūvį, sutei
kėte mum daug malonaus 
džiaugsmo, kurio žodžiais iš
reikšti nėra galima. Rastis di
deliame būryje idėjos draugų, 
jausti visų draugišką prielan
kumą, spausti draugiškai iš
tiestą ranką su geriausiais 
linkėjimais, jautiesi esąs ap
suptu tokios atmosferos, ku
rioje kasdieniniai rūpesčiai, 
vargai ir nedatekliai vaizduo
jasi sąmonėje tik kaipo toli-

mos praeities nemalonus sap-|
nas. Kam tenka tokio malo
naus draUgiškumo alsavimą 
pergyventi, tas žino, kad toki 
momentai neišdylamai pasilie
ka atmintyje.

Už suteiktą mum malonu
mą ir už gražias dovanas 
rengėjoms,' darbininkėms ir 
darbininkams, dirbusiems pa
rengime ir visiems atsilankiu
siems draugams ir draugėms, 
tariame mūsų draugiškiausią 
padėką! Motiejus, Paulina

Kulčihskai ir Paulius

Worcester, Mass.
Pasekmingas buvo Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Broliškos 
Draugijos uždarymas vasaros 
sezono Olympia Parke. (Bet 
kada uždarymas įvyko ? 
-Red.). Skaitlingai svečių atsi
lankė, nes iš kalno visi žino
jo, kad bus gerai užganėdinti. 
Taip ir buvo. Visi gavo gerai 
pavalgyti, išsigerti ir pasišok
ti.

Pereitame susirinkime LS ir 
D Draugija nutarė surengti 
metinę vakarienę. Vakarienė 
įvyks gruodžio mėnesį. Diena 
bus paskelbta vėliau.

Sekantis draugijos susirin
kimas įvyks gruodžio 4 d., 
7:30 vai. vakare, 29 Endicott 

svetainėje. Reporteris.St.

La Porte, Ind
Malonu yra, 

draugus randi 
linksmus. Bet, 
sergančius, tai

Atlankius draugus 
Laporte, 
Šmitienę 
randasi 
Laporte,

bile lai-

Ameri- 
Kultūros

CLEVELANDO ŽINIOS

vyko

Dar vienas sakė, kad ši 
konvencija davusi grieštą pa
stabą ir negrų nekviestieniš 
vadams, kurie iki šioliai tuko 
iš “Jini crow,” pataikaudarhi 
visokiems išiiaudotojains, ka
da jų rases broliai ir sesės yra 
pažeminti, linčiuojami, nega
li gauti tinkamo darbo nei tin
kamos apšvietos.

busas. Viefią trečdalį konven
cijos delegatų sudarę moterys.

Konvencijos planas 
ateities veikimui

—- Kampanija
1,000,000 parašų

gavimą 
peticija 
federal}

Chicagos Žinios:

kon- 
kitų 
įvy
ko n-

teisingos vadovybės,

Sueiga išklausymui negrų 
konvencijos raporto

Teko proga užeiti į sueigą, 
kurioje delegatai, grįžę iš Na- 
cionalės Negrų Darbo Tary
bos Konvencijos, kuri
Cincinnati, Ohio, spalio 27 ir 
28 dd., išdavė raportą. Sueiga 
įvyko erdvingoje stuboje. 
Anksčiau nuėjusiam dar buvo 
progos pasikalbėti su vien,u 
kitu iš delegatų ypatiškai. De
legatai, su kuriais teko kalbė
tis ir iš kitų, ką nugirsti jų 
gautus konvencijoje įspū
džius, visi buvo aukštai paki
lusiu ūpu ir entuziastiški. Jie 
kuone visi sakė, kad ši jų 
vėncija daug skyrėsi nuo 
nacionalinių konvencijų, 
kusių pirmiau. Pastaroji
vencija parodžiusi, kad negrų 
ūpas ir stovis žymiai pasikei
tęs. Jie jau turi pakankamai 
tikros,
kuri žino, kas jr kaip veikti, ir 
yra tam pilnai pasirengusi. Ši 

'konvencija nustačiusi neg
rams tiesų ir pilną vilties ke
lią sdsivienijimui su demokra
tiniai nusistačiusiais baltais 
žmonėmis dėl visų gerovės. 
Bet jie kuone visi, pabrėžia, 
kad jau, praėjo tie laikai ir jie 
daugiau nebegris, kuomet bal
ti darbo unijų biurokratai, ar 
balti bile kurios organizacijos 
vadai galėjo pasakyti neg
rams kokiomis sąlygomis mes 
galime ateiti pas juos, kad 
kovoti už savo reikalus. Mes 
prašome baltųjų kooperacijos, 
kaipo lygūs su lygiais, bet ne 
pavelinimo, sako delegatai.

Toliau sakė: Balti darbinin
kai, kurie myli demokratiją, 
žinoį kad ‘mes petys petin dir
bame su jais, kovojame petys 
petin ant pikieto linijos prieš 
galingas korporacijas, ir jie 
žino, ką mes žinome, kad jie 
negalės laimėti, būdami atsi 
skyrę nuo mūsų.

Apie 11-tą valandą vakaro, 
tamsių ir baltų žmonių, pa
žangiųjų unijistų vadų ir dau
gybė jaunimo, jau buvo Užpil
dę kuone visus erdvingus- stu- 
bos kambarius. Kėdės buvo 
pavestbs tik silpnesniems, kiti 
visi susėdome gražiai prie 
vienas kito ant kilimų, užim
dami valgomą ir svečių kam
barius.

Susirinkimas buvo pradėtas 
su dainomis už laisvę (Songš 
Fol* Freedom). Ddinomš vado
vavo jauna moteris, Mrs. Mi
chell ir kita jauna moteris 
akompanavo dainoms su gita
ra. Pirmutinė daina buvo 
“Halleluja We’re a-Travelin”, 
kuri buvo specialiai pritaikyta 
prie konvencijos gautų įspū
džių. Taipgi buvo sudainuotos 
ir kelios kitos. Dainoms pasi
baigus, Berth Washington’as, 
išmestas iš pašto darbo už uni
jinį veikimą, tapo pakviestas 
vakaro pirmininku.

Delegatai, kurių iš Cleve- 
lando buvę pasiųsta 15 ir dar 
nekurie buvę nuvažiavę liuos- 
noriai, didžiumoje iš jų papa
sakojo tik konvencijoj gautus 
įspūdžius, o tik vienas davė 
platoką raportą iš konvenci
jos. Konvencijoje būta 850 
negrų delegatų ir 200 baltų, 
iš 22-jų valstijų. Daugelis de
legatų buvę iš tolimųjų pieti
nių ir piet-rytinių valstijų, ku
riose dar pusiau vergija neg
rams tebegyvuoja, tik iš N. 
Carolines atvažiavęs pilnas

dėl moterų), 
darbus, prie 

nedaleidžiami, 
d.

PO 
su reikalavimu išleisti 
Teisingos Samdos įstatymą ir 
tuom patim kartu suruošti di
delę kruciadą nunešimui tų 
parašij į Washingtona.

— Darant unijų kontraktus 
su darbdaviais, visuomet įdėti 
Teisingos Samdos punktą.

— 'Kampanija už gavimą 
100,000 naujų darbų dėl neg
rų (ypatingai 
ypatingai tuos 
kurių negrai 
iki gegužės 15

— Kooperacija su Naciona- 
liu Negrų Apšvietos Susivieni
jimu, taipgi ir kitom organi
zacijom, veikime - už išlais
vinimą neteisingai nuteistų, 
prieš “poll tax,” už prieš-lin- 
čiavimo įstatymą, ir prieš poli
cijos brutališkumą, įtraukiant 
prie to veikimo ir darbo uni
jas.

Priimta daugybė rezoliuci
jų: už ūkio darbininkų suor
ganizavimą į darbo unijas, už 
namų budavojimą pigesnėmis 
kainomis, už at m e- 
t i m ą kaltinimo prieš 
Dr. Du Bois, William L. Pet
terson ir už besąlyginį paliuo- 
savimą Mrs. Rose Lee Ingram, 
už grąžinamą pasporto Paul 
Robesonui, prieš Taft-Hartley, 
Smith ir McCarran įstatymus, 
už suorganizavimą jaunimo 
komitetų visuose industriniuo
se miestuose, prieš karą ir už 
laisvę kolonijų žmonėms.

Išrinkti į Nacionalę Negrų 
Darbo Tarybos valdybą atsi
žymėję darbo unijų vadai ir 
veikėjai.

Į Clevelando organizacinį 
komitetą išrinkta 12 žymių 
veikėjų, tarpe kurių yra ir 
Hershberg, kurio vadovybėje 
yra 30,000 EŪ unijistų. Rep.

kada atlankius 
visus sveikus ir 
kada atrandi 
nesmagu.

Smitus,
Ind., atradome d-gę 
sunkiai sergančią. Ji 
Fairview ligoninėj; 
Ind. Jos kambarys

131. Galima lankyti 
ku kasdien popiet.

D-gė Šmitienė yra 
kos Lietuvių Moterų
Klubo narė, taipgi laportiečių 
LLD kuopos narė. Kad ir toli 
nuo chicagiečių g.yvendama, 
ji dažnai aukoja įvairiems pa
rengimams ir įvairiems reika
lams.

Kas galite, nuvažiuokite at
lankyti ją į ligoninę ir praleis
kite valandą, kitą su ja pasi
šnekučiuojant. Ligonė bus dė
kinga jums. Adelė.

Mūsų kultūriečių šaunus * 
pasirodymas
Kas nori žjnoti, kaip sureng

ti pasekmingą pramogą ir pa*- 
daryti gražaus pelno, turėjo, 
būti Amerikos Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkime lapktir 
čio 14 dieną. Mūsų klubas pa
lyginamai neperdidelis, bet jo 
iždas visuomet turi keletą 
šimtų, nežiūrint, kad kiekvie
name susirinkime išaukojama* 
nemažos sumos. 7

Pirmininkės raportas tą ‘pi
nigų darymo “sekretą” pilnai 
nušvietė. O tai sutartinas na
rių darbas, žaislų vakaras 
lapkričio 11 d. davė gryno 
pelno $121. Dar prie to ten; 
ka pridėti apie $70 įėjusių už 
knygeles dar prieš parengi
mą.

Pirmininkė su pasitenkini
mu raportavo, kaip visos ko- 
misijos narės ir valdyba nuo* 
širdžiai dirbo tam parengi
mui. Tikiu, kad bus paskelb* 
tas surašąs visų bent daugiau 
pasidarbavusių, tad Čia nemi- 
nešime vardų. Visgi tenka pa
žymėti bent valdybą, nes vi-** 
sos valdybos narės tikrai su-* 
tartinai ir gražiai veikia klw~ 
bo naudai.

Mūsų pirmininkė Juodai? 
tienė, užrašų rast. Plečkaitie^ • 
ųė, fin. rast. Senkevienė, iždi
ninkė Matuzienė.

Turint vėl ižde nemažai pini
gų, klubas vėl pasirodė dųoB- 
nus geriem tikslam. Tarp
tautinio bazaro įžangos bilie
tų paėmė tris knygeles, kaš 
parėjo $15. Kad bent laimėtų 
bent vieną iš dovanų. Išrinkęs 
dvi delegates į Sveturginlių- 
Teisių Gynimo šaukiamą kon
ferenciją gruodžio pradžioje, 
paskyrė $10 pasveikinimui, 
konferencijos.

Dovanų bazarui atnešė A. 
R. Stella Vaičiulionienė, M.' 
Matukaitienė, Juodaitienė, 
Podžiunienė, Blumienė, Vask 
liauskienė. Apart savo dova
nos A. R. pridavė nuo J. Pau
liuko $1. • ' J

Kitos narės žadėjo atnešti 
dovanų į rengiamą bazaro. 
naudai pramogą gruodžio 
24 dieną. Korespondente

Laisvės įstaigoj*? visada ga
lite gauti medaus. ■'Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

i
Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIMĘ

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

Pažinkitex Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy- — 
venimus Lietuvoje ir Amerikoje. '~z

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. M.

Knygos kaina $1.50.
« T A

Užsakymus siųskite:
□ ir -f* „

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORltJŠ

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai modemiškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūšų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti. ’

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

5 pu»l.—Laisvė (Liberty) «Penktad.» Lapkritis-Nov. 23, 1951-
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Žinios iš Lietuvos

Žalgi- 
gaįmyklos darbininkų 

Stojęs į stachanovinę 
sargybą, įmonės ko-

Garbingas užsakymas 
įvykdytas pirma laiko

NAUJOJI VILNIA, IX. 27 
d...t— žinia apie naują Stalin
grado hidroelektrinės staty
bos garbingą užsakymą sukė
lė „didelį džiaugsma 
rio” 
tarpe, 
taikos
lektyvas vieningai ėmėsi rei
kalo.

Garbingąjį užsakymą “Žal
girio” gamyklos kolektyvas 
įvykdė pirma laiko. Stalin
grado hidroelektrinės statybos 
adresu išsiųsta aukštos koky
bės staklių partija.

įvykdyti

Už viršplaninę produkciją
ROKIŠKIS, IX. 27 d. — 

“Plūgo” fabriko kolektyvas 
Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 34-ųjų metinių 
garbei prisiėmė naujus padi
dintus socialistinių lenktynių 
įsipareigojimus
metinį planą iki lapkričio 7 d. 
ir duoti viršum plano už 100 
tūkstančių rublių žemės ūkio 
inventoriaus, atlikti kolūkiąms 
žemės ūkio inventoriaus re
montą iš sutaupytų medžiagų 
10 tūkstančių rublių sumai ir 
kt. ‘ 1

Fabrike išsivystė kova už 
prisiimtųjų socialistinių įsipa
reigojimų įvykdymą ir viršiji
mą, iškilo daug darbo pirmū
nų. Jaunas tekintojas Milakis 
ir tekintojas Mažeikis, plūgo 
detalių suvirintojas Daunys 
kasdien įvykdo iki pusantros 
išdirbio normos.

Suaktyvino darbą įmonės 
racionalizatoriai. Technologas 
Mikulėnas šiemet jau 
4 racionalizatorinius 
mus, kurie per metus 
taupyti 8,000 rublių.

P. Graužinis

pateikė 
pasiūly- 
leis su-

Pasaulines
Kreipimąsi 

šeimininkės, 
pensininkės.

Liberty Auditorijoje
Ateikite svečiuosna! Sukaktis

pirmadienį namo 
Walter Brazaus- 
pražingsniavo pro

Praėjusį 
šeimininkas 
kas skubiai 
susirinkusius restaurane neši
nas gėlių puokšte.

— Kur gavai, juk darželyje 
jau nušalo? Kas gimė? O gal

smal-
šuoliai.

— Nei gimė, nei vedasi, bet 
aš vedžiau.

Susipratome. Taip, tai Ele
nai tos gėlės. Tas primena,

rengiamas' jog ir mums sukaktis. Walte- 
šoiminin- 

atėjo mums į

Šį šeštadienį, lapkričio 24-tą-, 
Lietuvių Namo Bendrovės su
važiavimo ir metinio bankieto 
dieną, Liberty Auditorijos 
restauranas veiks per visą 
dieną — nuo ryto iki pusiau- j 
nakčio. Atvykstantieji šėrinin-
kai ir svečiai bus aprūpinti vedasi? — klausinėjo 
užkandžiais ir karšta kava bi
le kuriuo laiku1.

To paties tikimasi ir sekma
dienį, po bankieto. 
Kviečia į bankietą

Nors bankietas
suvažiavimo proga, tačiau jis ris jau dveji metai 
nėra taikomas vien tiktai še- kauja. Elena 
rininkams, bet visiems gorų marčias jam atvykus čia dirb- 
pramogų mėgėjams. Jis įvyks (ti ir gražiai atsirekomendavo. 
po suvažiavimo, 24-tos vakaro Tą jau žino visi tie, kurie gir- 
7 valandą. Bilietas $3.

Bankieto svečiai prašomi ne- 
sivėluoti. Juk visiems žinoma, 
kad Lietuvių Kultūrinio Cent
ro metinėse iškilose būna sve
čių iš viso miesto ir iš tolimų 
miestų. Įdomu juos susitikti. 
Susitikus pirm bankieto, vaka
ras bus malonesnis, nes bus 
galima rasti vietos atsisėsti 
greta.

Auditorija, kur įvyks suva
žiavimas ir bankietas, randasi 
kampas Atlantic Avė. ir 110th 
St., Richmond Hill. Klausda
mi kelio,' niekad neužmirškite 
to HILL.

dėjo-matė ją dainuojant Aido 
Chore, vaidyboje ai- rečita
liuose.

Linkėtina jiems daug lai
mingų ir linksmų sukakčių. •

Dar apie suvažiavimą
Jį priruošiantieji sako, kad 

padaugėjo proxies 
mai asmenų balsuoti 
linčius atvykti Šerų 
kus), tačiau reikia
kad suvažiavimas būtų pilnu.- 
tinai sėkmingas. Ir jau gauna
ma sveikinimu suvažiavimui.

Ar.

(į gal in i- 
už nega- 
savin in

dą ilgiau,

Šaunioje puotoje pagerbė 
Brooklyn ice i us Kreivėnus

17-tos vakarą, 
Lietuvių Ameri- 

Klubo salėje, įvy- 
puota. Ją rengė

NewYorto^z Žmonės pasiraso pries

Roosevelto vardan dievo nu
siųstą vaikui dovaną. Linki 
Kreivėnui prezidentauti il
giau, nes jisai turi jungiamą
ją pajėgą, kuri traukia žmo
nes į savo organizacijas. O 
tas be galo svarbu palaiky
mui lietuvybės išeivijoje, sakė 
kalbėtojas.

Pakviesti kalbėti trumpai 
reiškia savo linkėjimus tė
vams ii- padėką rengėjams ir 
svečiams Kreivėnų • sūnus Al- 
gerd, duktė Mrs. Virginia Ag
new, marti Eleanor Kerwin, 
žentas James B. Agnew, svo
tas Vincas Michelsonas.

Vakaro vedėjas ir Linkus 
atidengia, parodo publikai šio 
vakaro atminčiai įteikiamą 
Kreivėnams nuo rengėjų kuk
lią dovanėlę, gražmeninę lėkš
tę ir nuo Zakarauskų nevys
tančią gėlę stalui (“stone” 
flower) ir Onos Zakarauskie
nės išsiuvinėtą paveikslą.

Kviečiama kalbėti, Kreivė
nienė sakė neturinti spėkų 
kalbėti. Ji prašė vyro 
padėkos žodį ir už ją.

Kreivėnas prisiminė šį 
praeities, kad draugijose
dėjo darbuotis nuo pat atvy
kimo į šią šalį. Piliečių Klube 
jis priklauso virš 20 metų ir 
tiktai dvejus metus yra buvęs 
be viršininkystės pareigų, o 
prezidentystėje 12 metų. Tuo- 
mi, sakė jis, jaučiasi atliekąs 
pilietinį ir susipratusiam lie
tuviui privalomą darbą ir dė
kingas nariams, kad jam 'tą 
garbingą darbą patiki. Primi
nė, jog darbus organizaci
joms dirbo tokius, kokių orga
nizacijų tuolaikinė padėtis 
reikalavo. Kad yra dalyvavęs 
ir vaidyboje 
New Jersey 
pėje.

Jis įteikęs policistui 
voką su tūkstantine

Teisiamųjų 29 policistų by
loje buvęs gemblerių boso 
Harry Grosso paslu Morton 
Kapersohn sakė, būk jisai po
licistui John Hartling įteikęs 
voką. Jis nežiūrėjęs, kas tame 
voke buvo, bet . Grossas jam 
sakęs, jog ten buvę “įdėta $ I 
000.”

Prieš policistus Louis J. 
Galiero ir Kenneth Jordan 
liudijo vyriškų drabužių fir
mos savininkas Murray Ro
senberg. Jis sakėsi' jiems įtei
kęs brangius kostiumus, už 
kuriuos Grossas užmokėjęs.

tarti

tą iš
pra-

pasi-šimtai broo k.l y n i e č i ų 
rašė peticijas, reikalaujančias 
sustabdyti kainų kėlimą ir 
numažinti jau užkeltas kai
nas į buvusi pirmkarinį lygį.

Einančius į krautuves praė
jusį šeštadienį pasitiko su pe
ticijomis moterys rendaunin- 
kų ir vartotojų tarybų narės. 
Jos su peticijomis stovėjo ant 
Fulton St. šaligatvių visame 
didžiųjų krautuvių ruožte. Ir 
nešė įspūdingus plakatus su 
parodymais kompanijų pelnų.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

LDS 79 kuopos parengimas įvyks 
sekmadienį, 25 d. lapkričio, 3 vai. 
po pietų, Laisvės Choro Svetainėje, 
157 Hungerford St. Visus ir visas 
prašome atsilankyti. — Rengėjai.

(229-230)

Aido Choras
Viso choro pamoka ?į penk

tadienį, lapkričio 23-čią, įvyks 

lygiai 8 valandą. Bet merghios. 

esate prašomos susirinkti 7 :3I) 
special e i ]) am o k a i.

Choro prezid.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
sergančios moteriškės. Darbas nuo 
8-tos vai. ryto iki 6-tos vakaro. Dėl 
mokesties susitarsime. T. Repšys, 
29 Shereden Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tcl. APlegate 7-4986.

Rci kalinga 
ninkč, guolis 
New York o. 
VI. 7-4105.

nuolatinė namų darbi- 
vietoje. 58 mailės nuo 
Geri namai, šaukite:

(228-232)

ALP ragina kolegiją 
nuimti drausmę, leisti 
Robesonui kalbėti

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu

< <. i a: l.

Reikalinga namu darbininkė ma
žai šeimai. 2 vaikai. 8 ir 3 m. -am
žiaus: puikus privatinis kambarys 
ir maudynė, arti busu i f subway, 
alga sulvg sutarties. — šaukite: 
B A. 9-5354. (225-229)

Motinų - didvyrių balsas '
ŠIAULIAI, IX. 26 d. —- 

Draugė su visais miesto darbo 
įmonėmis, nepaprastai vie
ningai : pasirašo 
Taikos Tarybos 
moterys — namų 
motinos-didvyrės,

Pakalnės gatvėje name No. 
11 gyvena daugiavaikė moti
na Zofija Monstavičienė. Pasi
rašiusi Kreipimąsi, ji pasakė:

Buržuazijos valdymo metu 
badas ir skurdas buvo nuola
tiniai mūsų daugiavaikės šei
mos palydovai. Tik esant Ta
rybų valdžiai, mes pažinome 
gyvenimo džiaugsmą. Mano 
sūnūs Vytautas ir Henrikas į- 
gijo avalyninkų specialybę ir 
dirba “Elnio” kombinate, tre
čias sūnus Jonas — stachano- 
vininkas - ii toj as, o duk
tė Alekšandra — prekybos 
darbuotoja. Ketvertas vaikų- 
lanko mokyklą. Aš noriu, kad 
piano vaikai išaugtų garbin
gais naujojo gyvenimo staty
tojais, kad jie nepažintų karo 
baisumų. Aš protestuoju prieš 
karą, kurį rengia Anglijos — 
Amerikos imperialistai, ir rei
kalauju, kad būtų sudarytas 
Taikos Paktas tarp penkių di* 
džiųjų valstybių.

Lapkričio 
perpildytoje 
kos Piliečių 
ko vaišinga
klubiečiai pagerbti savo pre
zidentą Charles Kreivėną ir 
jo žmoną Constance jų vedy
binio gyvenimo 35 metų su
kaktyje. •

Gretą vaišių, Įvykdyta svei
kinimų- programa. Komisijos 
narys Antanas Linkus, jauna
sis, vakaro vedėju pristatė Pi
liečių Klubo vice-prezidentą ir 
šio vakaro rengėjų komisijos 
pirmininką Valį Bunkų.

Pirmuoju’ sveikinti 'jubilie
jatus Bunkus iškvietė Pil. Klu
bo gaspadorių Juozą Zaka
rauską. Pasveikinęs juos, Za
karauskas pajuokaudamas 
priminė, jog “Kreivėnas yra 
‘bosu’ viršuje o aš apačioje, 
dėl to organizacijos ir įstaigos 
reikalais kartais ' pasiginčija
me. Bet su Kreivėnu 
galima problemas 
draugiškai.”

Petras Vilčinskas,
dininkas, pasakė trumpiausią- 
ją kalbą, vienok sugebėjo 
gražiai garbės svečius pasvei
kinti.

Klubo direktorių pirminin
kas Aleksandras Velička atsi
dūręs prie garsiakalbio turėjo 

| publikos prašyti, kad jam

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

apkeliavęs 
vaidintojų gru-

ką aš esu 
sakė Kreivėnas,

gero

.būdu 
dalyvauti

jog ir vai- 
pagelbėda-

visuomet 
išspręsti

klubo iž-

Tarybų Sąjungos ambasadorius Aleksander Paniuškin

•įtikimas įvyko lapk. 7 d. Washingtone parengime at- 
žymejimui 1917 metų proletarinės revoliucijos sukak
ties*

Kolegijai para- 
cenzūrą nuo 
dainos artisto 

leisti jam kal-

Amerikos Darbo Partija 
lapkričio 19-tą pasiuntė New 
Yorko Miesto 
ginimą nuimti 
paskilbusiojo 
Paul Robeson, 
bėti.

Drausmė ir dėl to ginčas iš
kilo, kuomet studentų organi
zacija pasikvietė Robesoną 
kalbėti ir mitingą rengia ko
legijos Great Hali. Studen
tams kontrolės komisija nu
tarė neleisti Robesonui ten 
kalbėti. Kilo studentijos ir iš
laukiniai protestai. Juose sa
koma jog neleidimu studentų 
pasirinktam lektoriui atvykti 
varžoma studentų akademi
nės laisvės.

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. 
/ 

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Matthew A

Kur naujus metus 
pasitiksime?

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

O paskiau
ir eilinių

pasakė iš 
Antanas 

Tarp kitko, jis sakė, 
■pasipažįsta 

Kartu su juo 
Ybrko L. A. 
Aukščiausios 

o pas-

prie stalų,
ir visiems

praeities dar-

Lietuvių : Namo Bendrovė 
smarkiai ruošiasi iškilmingai 
naujus metus pasitikti. Įžan
gos bilietai jatr padaryti ir 
platinami. Komisija ruošiasi 
gražiai išdekoruoti salę. Jur
gio Kazakevičiaus orkestrą 
jau pasamdyta. Bus. paruošta 
daug stalų šeimoms ir sve
čiams. Visi galės puikiai laiką 
praleisti ir linksmai naujus 
metus sulaukti.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

MAarket 2-5172

TONY’S

leistų kalbėti, „nes daug svečių 
vienu kartu šaukė: “Padai
nuok! Padainuok!” Bot jis ne
nusileido ir gavo progą pasa
kyti savo linkėjimus Kreivė
nams ir jų visai šeimai. Tik 
paskui vadovavo sudainuoti 
“Ilgiausių metų!” Tuo tarpu 
publika apsižiūrėjo, kad čia 
pat randasi ir Petras Grabaus
kas, priprašė ir ji stoti greta 
Veličkos dainuoti. Jiems ve
dant, visa publika sudainavo 
“Prašom, prašom paklausyti” 
ir “Kai aš turėjau kaime mer
gelę.”

Trumpus sveikinimus dar 
pasakė klubo direktorius Jo
nas Stakvilevius ir sekretorius 
Jurgis Nalivaika.
jau eita prie svečių 
klubiečių.

Daug ką naują 
Jersey City svečias 
Matulis,
jog su Kreivėnu 
nuo 1920 metų, 
darbavosi New 
Piliečių Klube,
Prieglaudos kuopoje, 
kiau ir LDS. Būdamas šeimos 
žmogus, Kreivėnas sykiu au
gino ir organizacijas. Pager
bia Kreivėnienę, kad jinai ne 
tiktai netrukdė vyrui, bet dar 
pagelbėjo veikti, užvaduoda
ma jį darbe.

Juozas Draugelis, Piliečių 
Klubo įkūrėjas, keliais žo
džiais ryškiai pavaizdavo 
Kreivėną, sui kuriuo jam teko 
darbuotis šv. Jurgio Draugijo
je ir klube. Jis sakė: Kreivė
nas yra toks žmogus, kuriuo 
gali pasitikėti, kuris nenori 
miego, kuomet 'organizacijai 
reikia jo darbo.

■ Iškviesti ir trumpai sveiki
na jubiliejatus: advokatas 
Keistutis Michelsonas, S. Sas- 
na, . LDS sekretorius Jonas 
Siurba, Laisvės spaustuvės 
gaspadorius Pranas Buknys, 
real estate ir apdraudų įstai
gos dalininkas Jonas Orma- 
nas, biznierius Kliokis, buvęs 
kriaučių kontraktorius Stepo
nas Karvelis, lietuvių amalga- 
meitų 54-to skyriaus delega
tas Vytautas Ubarevičius.

Laisvės redaktorius Rojus 
Mizara pažymi, jog 12 metų 
klubo prezidentystėje nebuvo 
saldybių pilni, ries visierhs, vi
sokiems prezidentams yra kri
tikų, yra įtarėjų. Pavyzdžiui 
priminė pasakėčią apie vaiko 
laišką dievui ir prezidento

Todėl prašome visus ir vi
sas pasižymėti gruodžio 31 d. 
ir dalyvauti Liberty Auditori
joje, Richmond Hille.

Komisija.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergreen 7-6868

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

svečiai 
atsiimti 

Eleanor) 
ir atsigerti 

pateiktų
“Sudrumsta Širdis” 
bus vaidinama Newarke

REPUBLIC BAR & GRILL
^Savininkas

IGNAS SUTKUS

nudirbęs
— kreditas priklauso lygiai ar 
gal ir daugiau mano moteriai. 
Jinai ne tiktai kad netrukdė 
man išeiti iš namų, bet jinai 
dar paakstindavo mane, pasi- 
imdama atlikti ir mano darbą, 
kuri d i r b d am as j o k i u 
nebūčiau! galėjęs 
veikime.

Kreivėnas sakė, 
kai kooperuodavo,
mi jam atlikti tūlus organiza- 
cijęms privalomus darbus an
glų kalboje. Baigdamas, dė
kojo komisijai, šeimininkėms, 
patarnavusiems 
apdovanojusiems 
dalyviams.

— Įvertinimu
bo jūs suteikėte man naujos 
energijos ateities darbams, — 
sakė jis.

Sekė šokiai ir privatiški po
kalbiai. Kiek vėliau 
vėl buvo sukviesti 
svočios (marčios 
pasteli.uotą tortą 
svoto (Michelsono) 
gardumynų.

Pobūvis, atrodė, suteikė vi
siems linksmybės. Bet pati 
jubiliejatė po programos nusi
skundė :

— Mano mylimas dėdė’ bū
tų čia buvęs. Jo netekimas te- 
bedrumsčia mano nuotaiką, 
nepajėgiau būti visiškai links
ma, nors didžiai įvertinu 
draugų mums suteiktą garbę.

Kreivėnienės vienintelis dė
dė, buvusysis graborius Juo
zas LeVanda - Levandauskas 
mirė ’ lapkričio 8-tą, palaido
tas 11-tą, tiktai savaite pirm 
šio pokilio.

Linkime Kreivėnams ilgiau
sių metų ir sveikatos pasi
džiaugti savo gražia šeima — 
vaikais ir anūkėliais — ir sy
kiu ateityje, kaip kad ir pra
eityje, darbuotis lietuvių or
ganizacijoms.

Kreivėnai jau turi du anū
kus, dukters vaikus Nancy ir 
John Agnew. L. Rep.

Mūsų visų mylimoji, širdį 
kutenanti operetė “Sudrumsta 
Širdis” bus vaidinama jau 
ketvirtu kartu. Ir šiuo kartu 
Newarke, N. J., Ukrainą Sve
tainėje, 57 Beacon St., gruo
džio 2-rą dieną, 3:30 vai. po^ 
pietų.

Praėjusį pavasarį ji buvo 
vaidinta Brooklyne, o pora sa
vaičių atgal Worcesteryje 
Hartforde. Ir 
publika labai 
mylėjo, Mūsų 
vėl pasižada
visas pastangas, kad galėtų ir 
vėl žavėt publikos sielą, ku- 
tent jos širdį.

Taigi, visi Newarko, New 
Yorko, Brooklyn© ir apylinkių 
lietuviai-vės esate kviečiami 
dar sykį pamatyti šią operetę, 
pasidžiaugti jąja. Pasižymėki
te 2-rą gruodžio dėl operetės 
matymo.

Gastrolių Komisija

ir 
jos vaidinimus 
karštai priėmė, 

vaidintojai ir 
vaidindami dėt

Trys kailiasiuvių unijos lo- 
kalai New Yorke, tarpe .tų 
graikų lokalas, pasiuntė pre
zidentui Tru'manui reikalavi
mą, kad būtų pašauktas atsa
komybėn Lake apskrities šeri-

fas Willis McCall. Jis nušovė 
surakintą negrą kalinį Samu
el Shepherd ir pavojingai su
žeidė kitą kalinį Walter Ir
ving.

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO AR ALAUS
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

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

Telefonas
EVergreen 4-8969

6 pusi.—Laisvė (Liberty)— Penktad., Lapkritis-Nov. 23, 1951

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savb

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

Telephone' EVergreen 4-8174




