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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalio-October 6, 1947Brooklyno Vienybėje (sp. 
3 d.) telpa ilga K. Škirpos 
viso gyvenimo išpažintis. Jis 
jokių politinių griekų nesąs 
papildęs ir visi jam daromi 
primetimai, kad jis su hitleri
ninkais bendradarbiavo, esą 7 fc-
nepagrįsti jokia tiesa .

Bet jis ten pat prisipažįsta, 
kad jis vadovavo fašistiniam 
“aktyvistų frontui” ir davė 
įsakymą sukilti, « kai Hitlerio

von ir niokoti Lietuvą. Vo
kiečiai iš priekio, o lietuviški 
fašistai iš užnugario 1941 m. 
birželio dienomis mušė raudo
nąją armiją . Ar tai nebuvo 
niekšiškas, kvislingiškas dar
bas ?

O kur Škirpos “vaiskus” ga
vo ginklus, jei ne iš Vokieti
jos? Kas jiems tuos ginklus 
parūpino, jeigu ne Hitleris per 
Škirpą ?

Škirpos fašistiniai griekai 
toki juodi ir toki kruvini, jog 
jeigu nuo dabar iki grabo len
tos jis spaviedotųsi iš jų, 
gautų už juos išrišimo 
Lietuvos žmonių.

ne- 
nuo

Įdomus i)- šis Škirpos pareiš: 
kimas. Jis sako, kad jo suor
ganizuotų fašistų buvo “maž
daug 130,000 vyrų,” ir girdi, 
“griebėsi ginklo visi, kas tik 
pajėgė ji valdyti ir parodė 
drąsos ...”

Kur tie “drąsūs” Škirpos 
vyrai dingo karo pabaigoje? 
Spruko, žinoma, kartu su 
vokiečiais. O yra žmonių, 
kurie visus pabėgėlius laiko 
nekaltomis aukomis. Kiti ne
supranta, kodėl tūli pabėgėliai 
taip bijo grįžti Lietuvon.

Klerikalų Drauge tūlas “Z- 
rasiškis” vėl bjauriai plūsta 
Marytę Melnikaitę, lietuvių 
tautos karžygę, kurią vokie
čiai pakorė už partizaninį vei
kimą. Tasai piktas sutvėri
mas niekina ir visus partiza
nus, kovojusius prieš vokiš
kuosius okupantus, vadinda
mas juos plėšikais ir žmog
žudžiais.

Fašistams, aišku, plėšikai ir 
žmogžudžiai buvo visi, kurie 
kovojo prieš hitlerininkus. 
Pats Hitleris visus amerikie
čius vadindavo laukiniais 
žmogžudžiais.

Tik vieno dalyko, man at
rodo, fašistai iš Draugo, Vie
nybės ir kitų tos veislės laik
raščių negali įsidėti sau į gal
vą, atseit, kad fašistų giesmė 
/jau seniai atgiedota ir kad jų 
visos viltys amžinai pasilaido
jo- su Hitleriu ir Mussoliniu.

rei- 
ga- 
Jis 

tuš-

Vienybėje pakyla pabėgėlis 
Prof. Dr. B. Jonaitis ir 
kalauja visus pabėgėlius 
benti laukan iš Europos, 
siūlo jiems surasti didelę
čią salą ir visus ten sukraus- 
tyti. Tai, girdi, būtų rezerva
tas, ir iki Lietuvoje ir kituo
se kraštuose sugrįš senosios 

< santvarkos, iš to rezervato 
pabėgėliai galės tuojau su
grįžti namo tiesiai prie val
džių aparato.

Prieš šį Jonaičio planą nie
ko negalima pasakyti. Tegul 
žmogus ieško salos ir krausto
si ant jos. Tik, mums rodos, 
padarytų didelę klaidą tie pa
bėgėliai, kurie nėra krimina
listai ir tokių Jonaičių paklau
sytų. Jie turi žinofi, kad 
smetoninė santvarka Lietuvon 
nebesugrįš.

Kol dar ne per vėlu, jiems 
patartina tuojau grįžti Lietu
von ir prisidėti prie Lietuvos 
atstatymo. Jiems patartina 
imti pavyzdį iŠ Dauguvietie- 
nės, žmonos žymiojo Lietu
vos dramaturgo Dauguviečio. 
Ji sugrfžo ir džiaugiasi ištrū- 

(Pabaiga 5-tam pusi.)
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PALIUOSUOJA 500,000 
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250,000 Nacių, Pagal Generolo Clay Patvarkymą, Galės 
Tuojau Užimt Atsakingas Vietas Vokietijos Vyriausybėje

Berlin. — Generolas Lu
cius D. Clay, vyriausias a- 
merikonų komandierius Vo
kietijoje, davė įsakymą “są
lyginiai” paliuosuoti pusę 
miliono įkaitintų nacių nuo 
bet kokių tardymų ar teis
mų. Pagal generolo Clay 
patvarkymą, 250,000 tų na
cių tuoj aus galės užimti at
sakingas vietas vokiečių 
valdybose, pramonėje ir ki
tose biznio įstaigose, išski-

Teisėjas Liepė Santai 
Atsakyti, Ar Jisai 
Buvo Komunistas

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Coxe pa
tvarkė, kad John Santo tu
ri atsakyti į statomus jam 
klausimus tardyme. Bando
ma įrodyti, kad Santo, CIO 
Važiuotės Darbininkų uni
jos organizatorius, esąs ko
munistas ir už tai turįs bū
ti deportuotas atgal į Ru- 
.muniją. Santo advokatas 
Harry Sacher argumentuo
ja, kad Santo turi teisę ne
atsakyti į klausimus.

Teisėjas sakė/ jog Santui 
bus statomi tik du klausi
mai: Ar jis buvo Komunis
tų Partijos narys ir koks 
yra tikras jo vardas?

Sacher priminė, jog San
to jau 1941 m. atsakė, kad 
jis ne komunistas. Be to, 
“padauža” tardymų pirmi
ninkas Phelan neteisėtai 
paskirtas. Teisėjas pripaži
no, kad “technikiniai” Phe
lan būtų netinkamas, 
tai, girdi, “mažmožis.”

bet

Dinamitas Sudraskė Buvusi 
Šerifą, Nušovusį Kelis

Etowah, Tenn. — Dina
mitas, sprogdamas automo
bilyje, sudraskė T. B. Ivin- 
są, buvusį šerifą suktą ap
skrities politikierių, ir su
žeidė jo anūką Danny. Me
nama, kad Ivinsą susprog
dino giminės Charleso Dun- 
no, kurį šerifas Ivins andai 
nušovė, bet teismas atrado 
Ivinsą “nekaltu.”

Be to, Ivins šerifaudamas 
nušovė septynetą kitų žmo
nių. Susibūrę karo vetera
nai pernai išvijo Ivinsą 
išrinko savo šerifą.

*

ir

Elizabeth, N. J.

Seimonas

Mirė Kazys Seimonas
Laisvės raštinei telefonu 

pranešė J. Usonienė, kad 
mirė 
(Charles Seimon), elizabe- 
thietis. Jis mirė spalių 3 d., 
Middlesex Gen. Hospital. 
Kūnas pašarvotas grab. 
Adolpho Bražinsko koply
čioj, 151 Second Street, Eli- 
zabethe. Laidotuvės 
spalių 7 d., 2 vai. 
Rose Hill kapinėse.

įvyks 
dieną,

riant tiktai .pačias aukš
čiausias vietas.

Pranešama, kad dar bū
sią tardoma 250,000 kitų, 
sunkiau kaltinamų nacių. 
Bet vietiniai vokiečių 'teis
mai ir tuos galėsią paliuo
suoti, skirdami tik poros 
metU'tėmjimą, ar jie pasi
taisys ir nerodys nacišku- 
mo.

Žymėtina, kad generolas 
Joseph McNarney, pirmes
nis amerikonų • komandie
rius, jau 1946 m. prieš ka
lėdas paliuosavo 975,000 na
cių nuo bet kokių kvotimų 
bei teismų.

Brighton, Anglija.—Kon- 
servatų konferencija priė
mė rezoliuciją, gurioje pas
tatė fašizmą ir komunizmą 
ant tos pačios lentos ir abu
du pasmerkė.

Maskva Protestuoja, Kad 
Turkija Rekrutuqja 
Sovietų Piliečius

Istanbul. — Sovietų vy
riausybė užprotestavo, kad 
Turkija rekrutuoja į savo 
armiją mahometonus Sovie
tų piliečius iš koncentraci
jos stovyklų Vokietijoje ir 
Italijoje. Anglai - ameriko
nai .stovyklų komandieriai, 
užuot siųst tuos sovietinius 
piliečius namo, atiduoda 
juos Turkijai.

Kiek pirmiau Jugoslavija 
■protestavo Turkijai, rekru
tuojančiai Jugoslavijos ma
hometonus iš stovyklų Vo
kietijoj ir Italijoj.

Tvirtina, Kad Sovietai 
Moka Skaldyt Atomus

Washington. — Katalikų 
Georgetown Univ. prof, 
kun. Edmund A. Walsh kal
bėjo federalės valdžios a- 
gentų FBI Akademijoje, 
pabrėždamas, girdi, “pavo
jų Amerikai iš Soviėtų pu
sės.” Jisai sakė, “beveik 
negalima abejoti, kad Rusi
ja jau žino, kaip atomus 
skaidyti”, ir girdi, jau turi 
planus atominei bombai ga
minti; — FBI agentų galva 
yra klerikalas Edgar Hoo
ver.

(Nužiūrima, kad Sovietai 
statosi ir didžiules automa
tines rakietas.)

Sovietų delegatas Gromy
ko kaltino holąndus, kad jie 
puola indonezus, nepaisant 
Jungt. Tautų įsakymo nu- 
stot. 

I ■ .

Vėlioms Seimonas buvo 
plačiai žinomas Elizabetho 
ir apylinkės lietuviams. Jis 
buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir r ė m ė j as. 
Taipgi buvo narys pažan
giųjų lietuvių organizacijų. 
Nuliūdime paliko brolį Jo
ną, iš Scranton, Pa.
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Desetkai tūkstančių Italijos plieno darbininkų suvyko 
i Romos aikštę protestuoti prieš pragyvenimui reikme

nų brangumą ir nepakankamą valdžios* kontrolę.

2 Jugoslavu Kunigai Chinų Komunistai
Nuteisti Kalėjimai! 
Už Riaušes

<J _____
Belgrad, Jugoslavija. — 

Jugoslavų teismas paskyrė 
mėnesį kalėjimo prelatui 
Jakobui Ukmarui ir 6 me
tus kun. Stepanųi Čekui už 
prisidėjimą $rie kruvinų 
riaušių sukurstymo rugp. 
24 d. Šiedu katalikų kuni
gai uždraudė leisti bažny
čion ir dirmavoti buvusių 
partizanų vaikus. Dėl to su
kėlė šventoriuje triukšmą 
vaikų tėvai ir jų draligai.

Tuom pasinaudojo fašis
tiniai valdžios priešai. Jie 
padalino supykusiems žmo
nėms pagalius ir akmenis 
ir sukurstė pulti kunigus. 
Fašistų vadovaujamas bū
rys tuomet užpuolė kleboni
ją, užmušė kunigą Milo Bu- 
lesičių ir sužeidė Ukmarą. 
Fašistai- ir kunigai vertė 
bėdą ant komunistų.

Teismas nuteisė keturis 
užpuolikų kalėti po 3 iki 8 
mėnesių.

Jeruzalė. — Anglai var
tojo ir ašarines bombas 
prieš žydus benamius, ne
norėjusius išlipti iš laivų, 
kuriais jie slaptai plaukė 
Palestinon.

Capser, Wyo. — Republi- 
konas senatorius Taftas 
pakartojo savo ohalsį “ma
žiau valgyti.”

Republikonai Piešia Prezid. 
Trumą n ą kaip Mažą Žmogelį

Washington. — Republi- 
konų senatorių politikos ko
mitetas ųupiešė prezidentą 
Trumaną kaip “menkutį 
žmogelį”. Tas komitetas, 
piiTnininkau jamas senato
riaus Tafto, kaltina Truma
ną, kad jis nevykdė savo 
duoto žodžio bendradar
biauti su republikonais, lai
mėjusiais kongreso daugu
mą praeituose rinkimuose. 
Republikojiai senatoriai sa
ko, Trumanas “užbėgo re- 
publikonams už akių,” ži
nodamas geras republikonų 
planus ir p a s k elbdamas

IM

SIŪLOMA “MINKŠTINT” 
AMERIKOS REZOLIUCIJĄ 
DEL BALKANŲ KRAŠTŲ

Belgijos Delegatas Perša “Tiktai Tčmijimų Komisiją,” be 
Kaltinimu Prieš Jugoslaviją, Albaniją ir Bulgariją

■k <

Pliekia Chiangą 
Mandžurijoje

Nanking, Chinija.—Chinų 
komunistai trijose vietose 
perkirto Chiang Kai-sheko 
tautininkų geležinkelį tarp 
Szepiftgkai *fr Changchun, 
Mandžurijos sostinės. Sykiu 
komunistai užėmė Kiang- 
mifeng miestą, netoli Kiri- 
no, svarbaus . geležinkelių 
mazgo. Komunistai taipgi 
puola tautininkus Wuląkai 
ir kituose Mandžurijos mie
stuose. Kiriną gina Pirmo
ji tautininkų armija, kuri 
yra amerikonų išlavinta ir 
apginkluota.

Šiaurinėje Shensi provin
cijoje, pačioje Chinijoje, 
komunistai atėmė iš tauti
ninkų Yenchang miestą ir 
užblokavo Yenaną.

Kariniai tautininkų laivai 
bombarduoja komunistų už
imtą uostamiestį Weihai- 
wei, šiauriniai rytiniame 
Šantungo pussalio kampe.

Jankiai Pradėsią Krausty
tis iš Italijos

Roma.— Pranešama, kad 
Amerikos kariuomenė pra
dės šį pirmadieni kraustytis 
iš Italijos, pagal taikos su
tartį.- Dalis tų* jankių bus 
persiųsta4* V okieti jon.

Trumanas įteikė Nuopel
nų Medalį Aukse. Teismo 
galvai Vinsonui.

juos kaip savo sumany
mus.”

Toliau republikonai kalti
na prežidentą už tai, kad 
jis vetavo-atmetė jų perva
rytą Tafto-Hartley’o bilių 
ir tūlus kitus jų tarimus, 
bandydamas įtikti tūliem 
balsuotojam dėl būsimų 
prezidentinių rinkim^.

O republikon. sen. Van
denberg, girdi, geraširdžiai 
padėjo Tri^imanui išsiteisin
ti, kai prezidentas su savo 
Trumano mokymu įklimpo, 
apeidamas Jungt. Tautas.

Lake Success, N. Y. — 
Belgijos premjeras PauL 
Henri Spaak, kalbėdamas 
Jungt. Tautų seimo politi
niame komitete, gynė Grai
kijos monarchistų valdžią 
ir vadino ją “teisėtą”. Sy
kiu jisai teisino karinę An
glijos - Amerikos paramą 
tai fašistuojančiai valdžiai 
ir kartojo pasakojimus, būk 
Jugoslavija, Albanija ir 
Bulgarija “padeda” graikų 
partizanams kariauti prieš 
monarchistus.

Tačiaus, Spaakas darė to
kią “nuolaidą”. Girdi, būtų 
galima išbraukt iš ameriko
nų rezoliucijos kaltinimus 
prieš tuos Graikijos kaimy
nus, “užmiršt praeitį” ir tik 
paskirt komisiją toliau tė- 
myti sienas tarp Jugoslavi
jos, Bulgarijos ir Albanijos, 
iš vienos pusės, ir Graiki
jos, iš antros pusės. Užtat, 
girdi, Albanija, Jugoslavija 
ir Bulgarija turėtų iš ank-

Keturi Didieji Tariasi 
Dėl Buvusių Italijos 
Kolonijų Afrikoj

London.— Jungtinių Val
stijų, Sovietų, Anglijos ir 
Franci jos atstovai tariasi 
apie buvusias Italijos kolo
nijas Afrikoje; svarsto sių
sti komisijas tyrinėti, ar 
kurių kolonijų žmonės no
rėtų visiškos nepriklauso
mybės ar kitų kraštų glo
bos. Pirm dvejų metų So
vietai pageidavo, kad jų 
globai (kaip mandatas) bū
tų pavesta Tripolitanija, 
buvusi italų kolonija šiau
rinėje Afrikoje. Nežinia, ar 
Sovietai dabar reikalaus 
Tripolitanijos.

Amerika Nerodo Savo 
Manevrų Sovietam

Washington. — 'Ameri
kos karo departmentas ne
kvietė Sovietų karininkų 
stebpti manevrus, kuriuos 
amerikonų armija su naujo- 
viniais ginklais daro Aber
deen srityje, Maryland o 
valstijoje. Neleidžiama so
vietiniams karininkams tų 
manevrų matyti, girdi, to
dėl kąd Sovietai nerodo sa
vo manevrų amerikonams. 
Dėl tokios priežasties Ame
rika nekvietė į savo manev
rus ir Lenkijos ir Jugosla
vijos karininkų, kaip sako 
Associated Press.
KUR CHINŲ KOMUNIS
TAI GAUNA GINKLŲ?

Peiping, Chinija. — New 
Yorko Times koresponden
tas praneša iš čia, jog chi
nų komunistai daugiausiai 
yra apsiginklavę pagrobtais 
nuo japonų ir chinų taut, 
ginklais. K o respondentas 
teigia, kad komunistai kar
tais gauna ir pirkti ginklų 
ir amunicijos nub Chiang 
Kai-sheko tautininkų ko
mandierių.

sto sutikti su amerikonų 
siūloma komisija ir su kito
mis amerikinės rezoliucijos 
dalimis.

Bulgarijos ir Albanijos 
pasiutiniai ir Jugoslavijos 
delegatas griežtai priešino
si tokiai komisijai. Jie sakė, 
jog ta komisija tarnautų 
tik kaipo pateisinimas 
Amerikai siųsti savo armi
ją į Graikiją prieš jos kai
mynus.

Tariamas Kroatu 
Valstiečių Vadas 
-Šnipų Sėbras 4

Belgrad. — Vadinamas 
kroatų “valstiečių” partijos 
vyriausias vadas dr. Vladi
miras Mačekas bendradar
biavo su tariamu serbų 
“valstiečių” vadu Dragoliu- 
bu Jovanovičium, kuomet 
Jovanovičius šnipihėjo An
glijos atstovams prieš Ju
goslavijos liaudies valdžią. 
— Jovanovičius dabar teL 
siamas už šnipinėjimą ang
lams ir už sabotažo žygius, 
kuriuos jis darė prieš Jugo
slavijos valdžią pagal anglų 
planus. Teisme buvo paro
dyta fotografija laiško, ku
rį pabėgęs dr. Mačekas Pa
ryžiuje parašė Jovanovi- 
čiūi. Pastarasis prisipažino 
gavęs tą laišką.

Mačekas dabar Jungtinė
se Valstijose ir kursto savo 
tautiečius ir amerikonus 
prieš* Jugoslavijos valdžią, 
vadovaujamą maršalo Tito.

Išteisintas Generolas Lee, 
Įtartas Kaip Žiaurūnas

Washington. — Karine 
Amerikos vyriausybė ištei
sino generolą J. C. H. Lee, 
kaipo vyriausią amerikonų 
komandierių Italijoj! Lee 
buvo kaltinamas, kad žiau
riai elgėsi su kareiviais ir, 
kad savo prabangai— “raš- 
kažiams” naudojo skirtus 
kariuomenei pinigus. Tuos 
dalykus tėmijęs Italijoj, a- 
merikonas laikraštininkas 
Robertas Ruark ketina per 
spauda atsiliepti apie gene
rolo Lee nubaltinimą iš 
Washington© karininkų pu
sės.

BENAMIAI ŽYDAI DAR 5 
LAIVAIS PLAUKIA 

t PALESTINĄ
London. — Pranešama, 

kad penki laivai su bena
miais žydais išplaukė iš 
Juodosios Jūros uostų, -slap
tai keliaudami į Palestiną. 
Kariniai anglų laivai me
džios juos Viduržem. Jūroj. 
Praeitą savaitę anglai suė
mė du laivu su 3,500 žydų, 
kuriuos ir sugrūdo į kon
centracijos stovyklas Cyp
rus saloje.

/
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ORAS.—Būsią šiltoka.
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KAS K Į RAŠO IR SAKO 1
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Krikštynos

są. Mums atrodo, kad ir čia 
tinka labiau fonetinė rašy
ba (Štutgartas, Niurenber- 
gas, Gebelsas), bet tas klau
simas jau ginčytinas.
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Kur Tie Kaltininkai?
Propaganda yra propaganda. Kai būna užsukta gerai 

pašmeruota propagandos mašina, ypač pas mus, Jungti
nėse Valstijose, kur gyvuoja tokia galinga spauda ir kur 
radijo tinklas taip plačiai išplėstas, vidutiniam piliečiui 
galva būna susupta. Jam sunku esti atskirti tiesą nuo 
melo, nes dažnai už kalno melo, tiesos visiškai nebesima
to. ' <>

'Ar daugelis Amerikos žmonių, pavyzdžiui, t pastebės 
pastabas The New York Herald Tribune korespondan- 
to Shirer apie pavasarį įvykusią Maskvoje Amerikos, 
Anglijos, Francūzijos ir Tarybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministrų konferenciją? Visi puikiai atsimename, 
kaip buvo po visą plačią Ameriką paskelbta, kad musų 
sekretorius Marshall ir jo kolegos jokiu būdu negalėjo 
susikalbėti su Molotovu. Apie tai buvo tiek propagan
dos, jog neliko tokio komercinės spaudos skaitytojo, ku
ris būtų nepamanęs, kad už nesusitarimą karo reparaci- 

’ jų klausimu vienintelis kaltininkas yra Tarybų Sąjun
gos delegacija.

Bet dabar minėtas korespondentas cituoja pareiškimą 
francūzo žurnalisto Andre Giraud, didelio priešo komu
nistų ir didelio draugo Francūzijos užsienio reikalų mL. 
nistro Bidault. Gįraud sako:

“Buvo gerai apgalvota Francūzijos užsienio reikalų 
ministro nuomonė pereitą pavasarį Maskvos konferenci
joje, kad su Rusija dėl reparacijų buvo galima susitarti, 
kad francūzai negalėjo nepastebėti, kaip jųjų didieji ,tal
kininkai, Britanija ir Jungtinės Valstijos, nelabai tetroš- 
ko surasti praktiškus kelius susitarimui su Rusija.”

Pats Shirer priduria, kad toks pripažinimas per šį 
francūzą, kuris taip aiškiai nusistatęs prieš Rusiją ir 
prieš komunistus, nustebins amerikiečius.

Nustebįns, žinoma, tuos, kurie skaitys Shirer kores
pondenciją, giliai palaidotą dideliam laikraštyje. Bet jei
gu vienas Iš tūkstančio perskaitys ir įsigilins, bus gerai. 
Devyni šimtai devyniasdešimt devyni gi pasiliks prie to 
tikėjimo, kad mūsų valstybės sekretorius ir visa ameri
kiečių delegacija dėjo visas pastangas susitarti su So
vietais,” bet nepajėgė. '

Arba 'paimkime dabartinę Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesiją. Kai Amerika ir Anglija balsuoja prieš priė
mimą Vengrijos, Bulgarijos ir Rumunijos, niekas ne
šaukia, kad tai yra veto, niekas nesurokuoja, kiek jau 
sykių Amerika yra balsavus Saugumo Taryboje prieš 
įvairiausiais klausimais. Bet štai Tarybų Sąjunga ir 
Lenkija balsuoja prieš priėmimą Suomijos ir Italijos, 
jeigu anos trys šalys neįsileidžiamos, ir jau mūsų didžioji 
spauda pasileidžia gvoltu šaukti, kad Gromyko panaudo
jo “veto” ir panaudojo jau dvidešimt antru kartu!

Taip yra nustatoma žmonių opinija. Šiandien yra 
spaudos ir radijo gadynė. Kas kontroliuoja šias dvi įstai
gas, tas nustato žmonių opiniją. O kas jas kontroliuoja 
Amerikoje, kiekvienam aišku.

PATARIMAS DĖL RAŠY
MO NELIETUVIŠKŲ 
VARDŲ

Dienraštyje Vilnyje (spą- 
lių 1 d.) M. duoda gana lo
gišką patarimą dėl rašymo 
nelietuviškų vardų ir pa
vardžių. Jis sako:

Lietuvoje visi puikiai pa
žįsta Amerikos asmenybę 
po vardu “Henri Uolas”; 
ten taipgi nemažai žinomas 
yra rašytojas “Upton Sin- 
kler.”* Ypatingai pirmo at
sitikimo Amerikos^ lietuviai 
ne tuojau susigriebs, kad tas 
“Uolas” yra- ,ne kas kitas, 
kaip Wallace. Su Sinclai- 
ru jau lengviau.

Lietuvoje visi užsienio var
dai rašomi fonetiškai. Ame
rikos lietuviams priimti tą 
sistemą būtų nepatartinas ir 
beveik negalimas dalykas. 
Būdami šios šalies gyvento
jais, mes esame tiek pripra- . 
tę prie anglų kalbos vardų 
artografijos, kad dab.ar pa
keitus būtų be prasmės. Pa
našiai ir su francūzų var
dais : visi žinome, kas yra 
Bidault, Duclos, nors ne vi
suomet žinome taisyklingą 
ištarimą. Bet jeigu mes pra
dėtume rašyti fonetiškai 
(kaip jie pripratę Lietuvoje) 
Bido, Dūkio, mes ištikrųjų 
nežinotume, kas yra kas.

Bet kas kita yra su slaviš
kais vardais. čia pernešti 
anglišką artografflą jau yra 
nelogiška, nes mes tuds var
dus dažnausia geriau pažįs
tame tiesioginiai. • Stebėtina 
todėl “Vilnies” žinių skyriu
je (pirmame puslapyje) ma
tyti Vishinskis, tuo tarpu, 
kai Višinskis toje vietoje ne
dvejojančiai taisyklingesnė 
artografija. Panašiai mes 
kartais matome Karneichu- 
kas vietoje Korneičukas. An
gliškai rusiškų ir bulgariškų 
vardų galūneą dažnai rašo 
su dviem “ff,” ./.pavyzdžiui, 
Dimitroff, Buianoff. Lietu
viškai nėra jokio reikalo ra
šyti Dimitroff, o reikia ra-1 
syti Dimitrov (as), ir taipgi | 
ne George Dimitroff, o Geor- 1 
gi Dimitrov. Panašiai klai
da rašyti Benesh vietoje Be- 
neš, ir tt.

Šiek tiek kebliau su vo
kiškais vardais ir vietovar
džiais. čia jau reikia mokė
ti išlaikyti tam tikrą balan- 

JIS NEBUVĘS NACIŲ 
AGENTAS...

Pulk. Kazys Škirpa rašo 
ilgą straipsnį Vienybėje, 
aiškindamasis, būk jis nėra 
buvęs Hitlerio agentas, būk 
jis visuomet buvo demok
ratas ir tt.

Kadaise, mat,; dienraštis 
Vilnis rašė • apie Škirpos 
praeitį, apie jo avantiūras 
1940 iv 1941 metais. Į tai 
dabar tasai buvęs Smetonos 
Atstovas Berlyne atsako ir

Brigyta Trumpėdienė tei
sėtai pagimdė-sūnų.

Na, pagimdė, tai pagim
dė. Dėl tų niekų žmogus ne- 
sikarsi. Šautis taip pat nė
ra pagrindo. Trumpėda tru
putį žmoną apibarė.

.— Negerai, Brigyt, da
rai, — sako. — Dabar pati 
darbymete.

Ir išėjo salyklos merkti, 
krikštynoms ruoštis.

Dakanį, kam jam kelnės 
išdubtų, Trumpėda į kūmus 
pasikvietė.

Atėjo krikštynos. Jau iš 
pat ryto svečiai vienas ki
tam pradėjo į kišenes vem
ti. O Dakanį, brangųjį kū
mą, Trumpėda guldo į veži
mą ir visokius ’nurodymus 
duoda.

— Krikštyk, — sako, — 
mylimas kūmai, kokiu nors 
tautišku Vardu, — Damazu 
kokiu arba Gabrielium. Ga
lima ir Mataušu — taip pat 
aiškiai tautiškas vardas.

Pasodino kūmą su teisė
tu sūnumi. Priešaky berną 
arkliams valdyti, o taip pat, 

j kad kūmas iš vežimo rieiš- 
1 griūtų.' Palaimino gražiai.

Pasilikusieji sąžiningai 
kibo į alų ir įsikibę laukė, 
kada čia parvažiuos kūmai.

Kūmų, reikia pastebėti, 
sulaukė beveik auštant, 
{garmėjo arkliai į kiemą, 
užkliuvę ašim vartus išver-
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tam pritaikytas: “Nauja šluota geriau šluoja.” Viduti
nis žmogus dar neapsistoja ir nepagalvoja, kad abidvi tos 
šluotos jau seniai nusinešiojusios ir! susipurvinusios. Jos 
seniai nebešluoja, bet teršia. Juo daugiau jomis šluoja
me, tuo daugiau bėdų ir, nelaimių prisišluojame.

Amerikos žmonėms verkiančiai reikia tikrai- geros iri 
naujos šluotos. Ja turėtų būti trečioji partija. Bet kol 
kas jai perspektyvos tebėra menkos. Darbo‘unijos svy
ruoja, Henry Wallace ir jo liberalai tebesapnuoja apie 
paėmimą ir pataisymą demokratų partijos. Jie mano, kad 
jiems dar pavyks sugrąžinti tą partiją į Roosevelto pra
mintus kelius. O kol didelė dauguma Amerikos darbo 
unijų, kol liberalai ir pažangiečiai svyruos ir sapnuos, tol 
nebus trečiosios partijos ir nebus naujosios šluotos.

Republikonų Demagogija
Gal niekad jokia partija nėra paleidus darban tiek pro

pagandistų ir agitatorių, kiek šiuo tarpu turi republiko- 
rių partijas Visi jos šulai zuja visais kampais ir peršasi 
piliečiams už išganytojus. Maršrutuoja Taft', Vanden
berg, Martin, Brewster, Stassen ir tuzinai kitų, šaukia 
mitingus, sako prakalbas, teisina savo partijos žygius 
Kongrese, žada vėl, kaip Hooveris anais laikais, vištą 
kiekwenam puodui ir automobilių kiekvienam garadžiui.

Prasčiausia sekasi, senatoriui Taft,, Taft-Hartley bi- 
liaus autoriui. Aną dieną bėgdama^ nuo darbininkų de- 
monstrcijos Taft net ranką skaudžiai susižeidė. Visur’jis 
turi saugotis minių. Tikrai namie jis jaučiasi tikta! tar
pe savųjų.

Nors republikonai dalyvauja visuose Amerikos užsie
ninės politikos nustatymo žygiuose, nors be Vandenberg 
ir Duljes prezidentas Truman ir sekretorius Marshall nė 
nusikosėti neišdrįsta, tačiau Taft ir kiti įkalbinėja žmo
nėms, kad republikonų užsieninė politika būtų geresnė 
ii’ “kietesnė?’

Nors republikonų dauguma Kongrese, su pagalba re
akcinių demokratų, panaikino kainų kontrolę ir atidarė 
duris kainų kilimui ir infliacijai, tačiau dabar minėtie
ji propagandistai visą bėdą už tą Amerikos žmonių ne
laimę verčia vien tik-ant demokratų.

Nors turėdami Kongreso daugumą jie nėra nė piršto 
pajudinę dėl aprūpinimo Amerikos žmonių namais, ta
čiau dabar savo prakalbose jie prižada visiems šiltą, mo
dernišką pastogę, jei tiktai jų žmogus, o ne demokratas, 
sėdėtų Baltajame Name.

Visa tai pikčiausia demagogija. Bet jie žino, kad yra 
žmonių, gal dauguma, kurie nekvaršina savo galvos, kad 
Taft, Stassen, Vandenberg ir Martin kalbas sulyginti su 
jų darbais ir tuomi pamatyti jų demagogiją. Žmonės 
Skaito didlapius, klausosi prakalbų, žavisi dideliais pa
žadais, maitinasi melais ir džiaugiasi! ;

Šitokiais žmonėmis remiasi didžiųjų partijų mašinos. 
Šiandien jie u£ demokratus, rytoj už republikonus. Dvi 
partijos, dvi mašinos — viena grupė politikierių nusi
bodo ir nusinešiojo, duokite čia kitą! Dar yra ir šūkis

Philip Murray Kreipiasi į Prez. Pramaną
Gavome “The'CIO NeWs”, oficialį CIO organą, išei- 

dinėjantį kas savaitę Washingtone.
Šiame '(rugs. 29 d.) “The CIO News” leidiny j telpa 

neilgas, bet ryškus CIO prezidento Philip Murray laiš
kas prezidentui Trumanui.

Murray nurodo šiandieninę Amerikoje padėtį. Jis 
pareiškia, jog kainos kyla, pragyvenimas sunkėja,—sun
kė] imas ypačiai atsiliepia į darbo žmonas.

Murray ragina prezidentą Trumaną tuojau sušauk
ti nepaprastą USA kongreso sesiją, kurioje turėtų būti 
išleistas įstatymas, ątsteigiąs kainų kontrolę maistui, rū
bams ir kitiems būtiniesiems darbo žmonių gyvenimui 
produktams. •'

Kas gi nesutiks su CIO prezidento žodžiu! Sutiks 
kiekvienas, kuriam* rūpi Amerikos darbo žmonių gerbū
vis ir laimė. ■ * ■ • j

Mųsų vyriausybė turėtų mažiau rūpintis “Vakarų 
Europa”, o daugiau savo krašto žmonių reikalais.

Tą patį turėtų daryti ir kongreso nariai. A
Amerikos žmonės nerinko 'kongreso tam, kad jis 

rūpintųsi “suvaldyti” Europoje komunizmą. Jie rinko 
kongresą tanų kad jis rūpintųsi Amerikos žmonių reika
lais.

Tas pats tenka pasakyti ir dėl vyriausybės pareigū
nų. į ................... /" ’

Kai patys sutvarkysime reikalus namie,' kai pašalin
sime iHf liačiją, tuomet ppėsime rūgintis “komunizmo su
laikymo” Vakarų Europoje teikąJais.

sžvo atsakyme jis priplepa 
tiek daug apie savo “demo
kratinius nuopelnus”, jog 
koktu skaityti!

.Nenuostabu, kad Škirpa 
šiandien dedasi demokratu 
ir kad jis sakosi, jog niekad 
nėra buvęs hitlerininku. 
Kur gi jūs šiandien rasite 
(pas lietuvius) buvusį hit
lerininką, buvusį fašistą, 
kuris prisipažintų juo bu
vęs? Šiandien visi snieto- 
nininkai patapo pirmos rū
šies demokratais. Šiandien 
visi hitlerininkai triūbija 
per demųkratinę triubelę. 
Jie dedasi demokratais, bet 
esmėje kaip buvo, taip» ir 
pasiliko fašistais.

te. Išbėgo visi linksmai į 
kiemą. Graibo vežime, kur 
čia tie kūmai. O kūmai, guli 
vežimo dugne visiškai susi
maišę. Negali, atskirti, kuri 
čia kūma, o kuris čia ber
nas, ką arklius valdė. Taip 
pat, kurio čia galva po pa
soste įstrigusi, o kojos že
me velkasi. Žinoma, juos 
rankom visi numojo: prie 
dienos šviesos‘aiškiai maty
sis, ir kūmus be klaidos ga
lima 5us rasti.

Pasiknaisiojo Trumpėda 
vežime, krikščionį sūrių iš 
po kūmų šonų ištraukė ir 
•atidavė Brigytai stačiai į 
rankas.

Susėdo ^isi aplink'stalą, 
•alutį traukia. Kaimynas 
Branktas' išėjo prasivėdin
ti.

Žiūri svečiai — Branktas 
grįžta atvėsęs ir vaiką ran
kose nešasi. I

— Kas čia,—sako Brank
tas, — per-, tvarka,.rjei vai
kai per naktis'. - vežimuose 
mėtosi. Vedinuosi, —. sako,
— girdžiu vaikas rėkia. Iš 
po pasostės ištraukiau.

Trumpėda tuojau vaiką 
pagriebė ir pas Brigytą.

—Brigyt,—sako, — šauk 
į pagalbą. Pagimdei vieną, 
o pakrikštijo du.

Brigyta į pagalbą, Trum
pėda už ąsočio, ir į aslą. 
Pati 'darbymete, o čia ap
gaulės.

Svečiai sujudo. Judėjo 
kokį pusvalandį; Bejudant
— kyšt panaktinis Murau- 
ka.

— Nė dūšios, — sako, — 
neturit, na dievo nebijot. 
Ryjat alų, kaip smakai, o 
krikštytą kūdikėlį vežime 
cypinat.

Ir paduoda, žinotumėt, 
trečią.,kūdikį. Žiūri visi, kas 
čia dedasi. O dedasi: Mu- 
rauka, eidamas gatve, iš
girdo vežime vaiko riksmą. 
Apžiūrėjo vežimą, išknai
siojo, io apačioje —• kūmų 
pagultas vaikas.

Trumpėda pasiėmė kas
tuvo kotą, nuėjo vprie veži
mo ir pradėjo tvoti per patį 
vidurį. Vadinas, kurie čia 
kūmai, kad tuojau pasireik
štų.

Pirmas pasireiškė ber
nas. ...

— Informuok, —. sako 
Trumpėda,— rupūže, iš kur 
čia tieK" vaikų prikrikštijo
te. ' .

— Nieko, — sako bernas,
— aš nekrikštijau ir nėra 
čia ko lopetkočiais švaisty
tis. Ne tie laikai. Džiaukis, 
kad aš buvau, o tai Daka- 
nis būtų ir tą patį karčia- 
moje užmiršęs. Ne kūmas,
— sako, — o' šulinys.

Per ilgą mušimą atsikėlė 
ir kūmai; vadinasi, mieloji 
kūma -ir Dakanis. •

’— Eikit, šekit, -r- kviečia 
Trumpėda kūmus. — Aiš- 
kinkiL visuomenei apie

• (Tąsa 5-tani puslp.)

Naujas Namas Bus Tinkamas 
Ir Jaunimo Veiktai Plėsti
Rašo J». Ormanas.

Pagaliauš %, mūsų. namo 
bendrovės direktoriai, gerai 
apgalvoję, nusitarė eiti prie 
pirkimo namo! Tas apgal
vojimo, apsvarstymo pro
cesas buvo gana ilgas, bet 
direktoriai aklai nieko ne
darė. Jie veikė pasitarę su 
visais mūsų veikėjais. Jie 
ėjo, ieškojo, svarstė, teira
vosi, kiek kainuotų pastai 
tyti naujas namas, ir paga- 
liaus nutarė pirkti buvusį 
Knights of Columbbs namą 
ant Atlantic Avenue, Rich
mond Hill, prie Brooklyno.

Už tai tenka tik pasvei
kinti direktorius,, komisijas 
įr visus draugus, kurie rū
pinosi taip1 ilgai ir taip rū
pestingai surasti už priei
namiausią kainą tokį namą, 
kuris atatiktų mūsų reika
lus, kuriame mūsų pažan
gaus lietuvių judėjimo cen
trai sutilptų, kuriame mū
sų judėjimas augtų ir kles
tėtų.

Pagaliau, po tų visų svar
stymų, pasirodo, kad šis na
mas yra mums tinkamiau
sias. Kad jis daug kainuoja, 
tai yra tiesa. Mūsų namo 
bendrovei tenka ^sukelti 
$75,000 iki pirmos s dienos 
lapkričio, kad galėtume jį 
įsigyti. Kitą dalį, jeigu bus 
reikalas, bus galima bent 
laikinai padengti, kad ir 
morgičių. Bet geriausias 
dalykas, jeigu galėtume na
mą nupirkti už cash. Tada 
nereikėtų nei procentų nei 
amortizacijos mokėti. 
Lengviau būtų verstis.

Pirmiausia, reikia pa
kalbėti tapie apylinkę, kur 
namas randasi. Jis yra 
Richmond Hill apylinkėje, 
netoli Jamaica. Tai augan
ti lietuvių kolonija,' ir. ne
maža lietuvių kolonija. Ten 
jau dabar gyvuoja nemaža 
LDS kuopa ir ALDLD. kuo
pa su visu' šimtu narių. 
Williamsburgo apylinkėje, 
kur senas Laisvės namas 
randasi, nuolat sensta, lie
tuviai palengva kraustosi iš 
tos apylinkės ir važiuoja 
gyventi toj apylinkėje, kur 
mūsų naujas namas randa
si. Todėl ateitis yra Jabai 
gera.

Privažiavimas irgi geras. 
Jamaica BMT Elevated li
nija, yra tik už dviejų blo
kų nuo namo. Long Island 
Railroad Woodhaven stotis 
yra yps aštuoni blokai nuų 
namo. Bušai eina Atlantic 
Avenue ir 111-ta gat
ve; jie pagelbsti susisieki
mui.

Atlantic Avenue, kurioj 
randasi mūsų namas, yra 
platus bulvaras. Jis yra 
lengvai atrandamas važiuo
jant autpmobilium, ir nese
niai pataisytas. ’

Seniau ištisai viduriu 
Atlantic Avenue ėjo Long 
Island Railroad geležinke-

ANGLAI SUĖMĖ DU 
LAIVUS SU ŽYDAIS

Haifa, Palestina. — Ang
lai Viduržemio Jūroje suė
mė du buvusius ameriki
nius laivus, kuriais apįe 
3,500 benamių Europos žy
dų slaptai plaukė Palesti
non apsigyventi. Benamiai 
bus deportuoti į belaisvių 
stovyklai Cyprus saloje.
ST. LOUIS AUTO. STREI- 

KIERIAI LAIMĖJO
St. Louis. —- 2,400 darbi

ninkų, CIO Auto. Darbinin
kų Unijos nariai, laimėjo 
šešių savaičių streiką prieš 
Carter Carburetor Corp. Jie 
išgavo puspenkiolikto cento 
daugiau valandinės algos. 

lis, o šonuose geležinkelio 
buvo siauros gatviukės. 
Prieš porą metų geležinke
lis tapo nuleistas po žeme, 
o viršuje padarytas dabar
tinis Atlantic Avenue bul
varas.

B iškiš apįe patį namą.
Jis buvo pastatytas 1928\ 

metais. Jo statymas tada 
kainavo Knights of Colum
bus organizacijai $272,- 
355.37. Kaip matyti, na
mas buvo pastatytas prieš 
pat pereitą krizę. K. of C. 
turėjo didelį morgičių iš 
banko ir ir depresijos laiku 
negalėjo išsiversti. Bankas 
forklozavo namą ir iki šiol 
jį išlaikė apie 10 metų; da
bar parduoda jį mums už • 
$135,000.

Be pastatymo namo, Ko
lumbo Vyčių organizacija 
pridėjo nemažai pinigų vi
sokiems įrengimams: 
{Vairių rakandų 
ir įrengimų už 
Bilijardu įreng. 
Bowling Alleys
Caf eteri jos ireng. 7,184.46 
Gymnasium įreng. 4,105.89 
Baras ir įreng. 5,153.79

$26,015.68
4,312.30
7,364.20

Viso įrengimai $54,136.32
Kaip namo pastatymas, 

taip ir visi įrengimai da
bartinėmis kainomis, atsi
eitų du syk brangiau. Mū-. 
sų arkitektai ir namo įver
ti ntoj ai mums praneša, kad 
tokio namo, taip įrengto, 
negalėtum pastatyti be pu
sės milijono dolerių. Štai, 
kodėl mes manome, kad tai 
puikus pirkinys! Štai, kodėl 
mes atsišaukiame į plačią 
Amerikos lietuvių pažan
giąją visuomenę, prašant 
paremti šį svarbų darbą — 
pirkti Šerus kuo greičiau
siai, kurie išgali, paskolin
ti kelis šimtus ar kelis tūks- 

I

tančius, taip kad mes galė
tume savo obligacijas atlik
ti įr kuo greičiausiai paim
ti namą į savo rankas!

O i namas, tai .NAMAS!
Jame yra 30,000 ketvir

tainių pėdų naudojamų 
grindų (floor space).

Yra puiki vieta mūsų 
spaustuvei, yra puiki audi
torija, kur bus galima mū
sų didelius ' parengimus 
rengti; yra užtenkamai vie-x 
tos mūsų redakcijai ir ad- f 
ministracijai, taipgi ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo raštinėms. Yra mažes
nių kambarių visokiems ma
žesniems parengimams, su
sirinkimams. Yra puikus 
baras, šešios bowling alleys. 
Kaip senesniems mūsų 
draugams bus vietos išnau
dojimui mūsų judėjimo la
bui, ‘ taip ir jaunesniems. 
Viskas, kaip išrodo, yra 
puiku!

Dabar, draugės ir drau
gai, subruskime. Reikalas 
yra labai didelis, ir labai 
greitas. Reikia $75,000 su
kelti bėgyje vieno mėnesio !* 
Ar mūsų judėjimas pajėgs 
išlaikyti šį kvotimą?

Tai priklauso nuo visuo
menės! Nuo mūsų visų!

Jaunimas Brukline labai 
džiaugiasi šiuo nauju na
mu. LDS jaunimo kuopos 
susirinkime, namo reikalas 
buvo apkalbėtas, ir kuopa, 
nors ir neturėdama daug pi
nigų ižde, nutarė tuo jaus 
šėrą pirkti pati, o 15 jos 
narių pasižadėjo bėgyje šio 
mėnesio pirkti po šėrą ar 
daugiau. Taipgi nutarė pa
raginti kiekvieną kuopos 
narį, kad jis ar ji irgi pirk
tų šėrų.

Visur darbuokimės—turė
sime kuo pasidžiaugti!



VĖLIAUSI PATYRIMAI APIS SERGANČIUS NUOMARIUv
A iA

Virš pusė miliono ameri- savo ligos priežastis ir po- 
kiečių serga nuomariu arba žymius, kaip epilepsijos, 
epilepsija, ši liga Ameriko-[ nors nei vienas jų nemano, 
je yra taip paplitusi, .kaip | kad jų liga yra pasibaisė- 
ir džiova, nors jinai nėra Į tina, 
užkrečiama. Tai gana sun
kiai pagydoma, arba visiš
kai neišgydoma liga. Taip i 
Jpent buvo iki vėlesnių lai- j 
fkų. Tačiau dabar gauti 
nauji patyrimai ir naujesni 
gydymosi būdai teikia ge- i 
resnių vilčių ir šioje žmonių j 
nesveikatos srityje.

Vienas iš bereikalingų [epileptikus 
blogumu ypač buvo tame, i £ e, *m}us 
kad daugelis žmonių į nuo- [ 
marininkus žiūrėjo ir šian-| 
dien dar tebežiūri prieta- 
ringai — būk tai jie yra! 
“piktos dvasios apsėsti,” I

Elektriniai impulsai arba 
i bangavimai smegenyse

Kiekvieno žmogaus gal
vosena ir veiksniai priklau
so nuo akstinančių elektri
nių bangų, kurios banguoja 
per smegenis ir vjsų dirks- 

■nių (nervų) sistemą. Pas 
», tačiau, šiuos 
į banga vimus 

[trukdo ir keičia kokie nors 
[cheminiai veiksniai kūno 
ląstelėse'arba celėse. Dakta- 

i rai nežino, nuo ko paeina tie 
chemiški veiksniai, bet jiem 

[pavyko surasti vaistus iv pamišėliai a.ba pasibaisėti-R 
nai nenormahski. Ir kuo- <ntį ’nuomarinin.
met pamato nuomario par-jkams h. ju šeimoms. 
trenktą epileptiką, šiurpu-1 • k
lingai nuo jo nusisuka į ša-! Smegeninių bangų

• rekordavimui aparatas
Su pagalba labai jaut- 

vadina- Į 
electroencephalogram, 

padidinti1

niniai bangavimai rodo,^ gimtas arba paveldėtas nuo 
kad jie turi šios ligos ypa-- tėvų. Tačiau, c. 
tybes, nors jų nuomaris manymu, vedybų 
netrenkia. Taip teigia žy- [ patarimą galėtų duoti tik
rus epilepsijos autoritetas, 
dr. William G. Lennox, šio 
daktaro manymu, platesnis 
šio aparato vartojimas gy
dant epilepsiją, galėtų pa- 
galiaus išrišti vieną svar
biausiųjų klausimų, būtent, 
ar saugu yra apsivesti su 
tokia mergina arba vaiki
nu, kurių šeimoje buvo epi* 
leptikai.
Rizika epileptikų 
vedybose

Nuomaris gali būti pri-

Tačiau, dr. Lennox 
reikale

tai toks gydytojas,, kuris 
gerai ištirtų ir žinotų tik
rąjį epileptiko ligos laipsnį. 
Sulyg paties dr. Lennox 
nuomonės, kas liečia’ epi
leptikų apsivedimą, jeigu 
abiejų pusių tėvai (vaikino 
ir merginos) nėra turėję 
epilepsijos, ir jeigu nesima
to tam tikru kitu, rimtu 
epileptinių požymių; tai ve
dybose tokia pora nerizi
kuoja daugiau, negu kad 
būna rizikuojama bile ku-

kia ir konvulsijų neturi, 
vienok laiks nuo laiko kvai
tulys tebeužeina ir sunkaus 

*1 ji negali. Be

mal. Petit mal — reiškia 
mažoji liga, grand mal —

riais kitais apsivedimais.
Pavyzdis vieno 
panašaus apsivedimo dh.b<

Šio straipsnio rašėjui yra to, nuolat turi vartoti tam 
žinoma viena lietuvių pora, | tikrus, gydytojų nuskirtus 
kur vaikinas apsivedė su [vaistus, kurie šiame atveju- 
epileptike mergina, turėju-[ je, yra luminal fenobarbital 
šia nuomarį grand mal! 
laipsnio.

Šio laipsnio epileptikai į gyvenimas buvo sunkus; 
staigiau parkrinta ir baisiai j nes. epj]eptikai yra labai 

jatitrūs, greit užsigauną ir 
kerštingi. Bet ilgainiui mo
teris žymiai pėrsimainė, ta
po gera, rimta šeimininkė.

Ši pora užaugino porą 
vaikų, kurie nuomario ne- 
paveldėjo, yra gana taktiš
ki ir turi atatinkamus savo 
gabumus — gal net dides- 

! nius, negu, kiti, kurių moti- 
!nos nėra epileptikės. Vie
nok tuomi per daug ramin
tis negalima, — kaip teigia 
tūli gydytojai, — nes pa
veldėjimas kartais persime
ta j kelintąją nuomąrinin- 
kų kartą, arba į jų vaikų 
vaikus.

Išvengimui nelaibiės sa
vo vaikams, apsisaugojimui 
nuo nelaimingų apsivedimų, 
minėtas bangų rekordavi- 
mo aparatas yra toji pagal
ba, su kuria gydytojai gali 
tikriau sužinoti, ar leistina 
tokiai porai tuoktis ir turė
ti šeimą, ar ne. Tame ir yra 
didžiausia to aparato svar
ba.
Du žymiausi

Petit mal laipsnyje epi
leptikai kartais pajaučia 
sąmonės sutrikdymus, bet 
tie apsvaigimai būna taip 
trumpi ir silpni, kad ligonis 
gali vaikščioti ir dirbti savo 
darbą. Bet grand mal laip
snio liga yra didelė ir bai
si. Paprastai asmuo krinta, 
netekdamas sąmonės. Tuo
met konvulsijos baisiai jį 
suka, trauko, sukraipo ir 
pagaliau ima trūkčioti ir 
per burną išeina putos. At
gijęs jis nieko neatsimena 
anie savo kančias. Tiktai 
vienas tėra susiraminimas, 
kad nuo tokių atakų ašmuo 
nemiršta. Ir vienintelė pa
galba tokiame atsitikime, 
tai įspraudimas šaukšto koto 
ar kokio kito panašaus 
daikto į burną,-tarp dantų, 
kad laike konvulsijų nesusi - 
kandžiotų sau liežuvio.
Triodine ir Dilantin 
—vėliausi vaistai

Žurnale “True Confes
sions”, Donald G. Cooley, 
rašydamas apie epilepsiją, 
pamini porą vėlesnių vais
tų. kurie, jo nuomone, pa
gelbsti ir per daug nekai
nuoja.

Petit mal laipsnio ligo
niams, esą, dabar gydytojai 
duoda stimuliantą triodine. 
Kadangi šio laipsnio ligo
nių elektriniai bangavimai 
smegenyse esti silpnučiai, 
labai lėti, reikalingi pa- 
smarkinimo, tad triodinas 
tą padaro — pasmarkina. 
Bent viename skaitlingame 
patikrinime, 87 nuošimčiai 
ligonių parodė žymų page
rėjimą, naudojant triodiną.

Grand mal rūšies ligo
niai, kaip tik priešingai, 
parodo per daug smarkų 
elektrinį smegenyse banga
vimą, reikalaujantį ' sulėti
nimo, susilpninimo. Tam \ 
tikslui, ‘esą, dabar naudoja
mos dilantin sodium table
tės, kurias ligonis ima pa
gal savo gydytojo nurody
mą. Nešiodamas su savim 
ir naudodamas tąsias dilan- 
tino tabletes, ligonis galis 
išvengti kritimų- arba galįs 
bent sumažinti atakų smar
kuma. beveik 90 nuošimčių 
pasekmingumu.

Šiuos vaistus ligoniai pri
valą naudoti reguliariai, 
nuolat. Sakoma, kad trio
dine ir dilantin yra ne vien 
tik geresni, bet ir pigesni 
vaistai, negu. kiti, už ku
riuos lupama aukštos kai
nos antiekose ir kurie pla
čiai būna garsinami kaipo , 
“gyduolės nuo epilepsijos.”

Motinos kartais nuogąs
tauja ir susirūpina, kuomet 
kūdikiai gauna konvulsijas, 
manydamos, kad tai gali 
būti epilepsija. Gydytojai 
sako, kad viena kita tokia 
konvulsija kartais gali pa
eiti nuo paprasto karščio 
bei kitų priežasčių. Tačiau, 
jeigu konvulsijos pasikarto
ja dažniau, reikia tartis su 
gydytoju.
Pastaba dėl platesnių 
informacijų

Baigiant, noriu pažymėti, 
kad šiame straipsnyje pa
liestais epilepsijos klausi
mais skaitytojai nemanytų 
kreiptis nei į redakciją nei 
į rašė ją dėlei kokių kitų 
informacijų. Tas mums ne
įmanoma. Tam yra gydyto
jai ir kreiptis reikia tik pas 
savo gydytojus. R. M. S.

!1
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Ar Galima Laimėt Karą Mygtukų Paspaudimais?

I

66,000

3 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Spaliy 6, 1947

Kariniams tyrinėjimams pabūklus, kurie būtų iš to- lai ir valdininkai jau šneka; 
ir išradimams dabar Jung- jo nutaikyti ir su savo ra- kad “mygtukų paspaudimu 
tinęs Valstijos eikvoja po.daru, foto-elektrinėmis * ce- laimėsime karą”, kad iš sa-

tabletės.
1$ pradžių šeimyninis su- 

; buvo sunkus;

Erotinis silpnėjimas
Ne tiesa, būk visi epilep-jraus instrumento, 

tikai yra silpnapročiai. Ti-|mo 
krenybėje tiktai kai kurie I gydytojai gali 
jų protiškai eina silpnyn, Į šias-smegenų bangas milio- 
o didelė dauguma epilepti-' nais kartų ir gali rekorduo- 
kų turi net daugiau kaip i ti jas ant tam tikro besi- 
vidutinį inteligentiškumą, sukančio cilinderio, pana-; 
Daugelis įžymių pasaulio Į šiai, kaip kad esti rekor-' 
asmenybių, per šimtmečius duoiamos biržoje bizniškos'

* praeityje, buvo epileptikai.: skaitlinės ant popierinės '
Beveik vienas asmuo | juostelės. 'Prie epileptiko 

kiekvienoje dešimtyje tain 
vadinamų “normališkųjų” 
gyventojų šioje šalyje turi 
lengvesnės rūšies epilepsi
ją, gyvena su .šios ligos 
simptomais, nors nuomaris

• jų netrenkia, kaip kad ki
tus, blogesnio laipsnio epi
leptikus.

Daugelis sergančių galvos nuomarininkui išpuolą dvi- 
skaudėjimu turi panašias dešimts kitų, kurių smage-

galvos pridedamos metali
nės tieslės, kurios tuosius . 
bangavimus perduoda ma-I 
šinai ir' parodo, kaip epi
leptiko smegenų bangos yra 
ypatingai skirtingos. Su pa
galba šio aparato pavyko 
sužinoti dar ir tai, kad 
kiekvienam k r i n tanciam

* 100 milionų dolerių per Jėmis ir įvairiais automati- 
mėnesį, arba $1,200,000,- niais įrengimais patys su- 
000 per metus. Faktinai vi-J rastų priešo miestus už 
si universitetai, mokslinės tūkstančių mylių ir sunai- 
ir kompanijų laboratorijos; kintų juos. t 
stengiasi, pagal valdžios už- Antrojo pasaulinio karo 
sakymus, išrasti bei išvys- lėktuvai, skrenda iki 350 

4-yti kuo mirtingiausius žu- bei 400 mylių per valandą, 
dymo ir naikinimo įran- laikomi per lėtais. Priešas, 
kius. Karo priemonėms to-; turėdamas naujovinius ka- 
bulinti darbuojasi tūkstan- ro prietaisus, gali juos pa
čiai valdinių projektų išti- sitikti ir sunaikinti. • 
soje šalyje. Vien atominių 

. ginklų gaminimui bei tobu-i 
linimui paskirta apie $600,-: 
000,000 per metus.

Valdžia įkinkė moksli- 
. ninkus išvystyti smarkiau

sias apkrečiamųjų ligų bak
terijas žudyti būsimiems 
priešams, taipgi ištobulinti 
bakterinius perus, kurie vi
su plotu naikintų priešų gy
vulius, javus ir pievų žolę.

^Mokslinių įstaigų labora- 
torijomš užsakyta surasti 
sėkmingiausius k a r i n i us 
nuodus. Ieškoma ir tokių 
fuodų, kurie tik laikinai 
parblokštų priešo šalies gy
ventojus. Tikimasi, kad tuo 
būdu Amerika galėtų užim
ti jų žemę ir kada žmonės 
atsipeikės iš apalpimo bei 
svaigulio, tai panaudoti 
juos, kad * amerikonams 
dirbtų.

Karininkai kreipia di
džiausio dėmesio į išradimą 
tokių lėktuvų, kurie grei- 

. čiau už garsą skristų, — 
daugiau kaip 760 mylių per

* ^valandą. Sykiu dedama 
' fypaČ įveržtos pastangos iš-
• tobulinti rakietinius ir 

švirkščiamuosius (jet) oro

Didžiulės rakietos, kaip 
kad vokiečių V-2, per minu- 

■ tę skrenda iki 67 mylių, o 
švirkščiamieji (jet) lėktu
vai 20 iki 40 mylių.

Anot Amerikos karinin
kų, tik tokio greičio pasiun
tiniai su atom-bombomis, 
ligų perais ir cheminiais bei 
atominiais nuodais* galėtų 
atlikti žudynių ir. naikinimo 
misijas, nepaisant priešo 
budrumo, nežiūrint naujo- 
viškiausių jo apsigynimo 
įrengimų. Tie “paukščiai,” 
kaip juos lakūnai vadina, 
veiktų be jokių žmonių juo
se. Smogdami priešui, jie ir 
patys žūtų.

Dar neišrasta ginklų, ku
riais galima būtų tokį grei
tą aumoatą nušauti ar su
stabdyti.

PASAKOS IR TIKRE
NYBĖ <

Dar ištikrųjų nėra jokios 
rakietos ar švirkščiamais 
garais skrendančio lėktuvo, 
kuris gąlėtų būti taip nu
statytas arba radijo bango
mis vairuojamas, kad patai
kytų į tikslą priešo žemėje 
už šimtų bei tūkstančių my
lių. Nežiūrint, kad genero-

juos suka, trauko'konvulsi
jos.

Po didelio vargo ir ilgo 
gydymosi šiai moteriai pa
vyko tiek pagyti, kad nuo
maris daugiau jos netren-

Nešinos turgavais maišeliais, su užrašais reikalavimu numažinti kainas tuojau, 
New Yorko šeimininkes susirinko i posėdi republikonu valdomo kongresinio ko
miteto, neva tyrinėjančio maisto aukštas kainas ir ty kainų kilimo priežastis. 
Darbininkų ir vartotojų organizacijų atstovai nurodinėjo, kad kainu kilimo prie
žastimi yra milžiniški industrialistu pelnai. Prašalinimui aukštų kainų jie siūlė 
kainų kontrolę, trūkstamu produktų padalinimą, pakelti mažiausiąsias algas ir su

grąžinti taksavimą per didelių pelnų.
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Gydant epileptikus, 
miausia gydytojas stengia
si sužinoti, z kuriame laips
nyje ligonis randasi iš dvie-, 
jų gerai žinomų tos ligos 
rūšių — petit mal ir grand

r

Faktais Remti Margumynai

vo žemyno automatiškai 
sumušime priešą už tūks
tančių mylių kitame žemy
ne .

Tokiam žygiui reikėtų, 
kad didžiosios rakietos bei 
švirkščiamieji (jet-ram) pa
būklai neštų mirtį ir nai
kinimą per 2,000 iki 5,000 
mylių ir patys savaime be 
žmogaus pataikytų į priešo 
miestus bei svarbius įrengi
mus, pagal nustatymą iš 
anksto ir pagal automati
niai- veikiančius savo prie
taisus. • .

Lieka dar eilė sekretų, 
kuriuos mokslininkai turi 
atrasti, kad rakietiniai pa
būklai galėtų tatai padary- kia rakieta negalėtu lėkti 
ti. T-

taikė į jį, pro šalį pralėkė, 
nors jų kelionė buvo tokia 
trumpa ir rakietos taip tik
sliai nustatytos, kaip tik 
sugebėjo vokiečių inžinie
riai.
BANDYMAI AMERIKOJ
Amerikonai parsigabeno 

tuzinus.V-2 rakietų iš Vo
kietijos ir jau seniai bando 
jas New Mexico valstijos 
dykumoje. Dauguma šių ra
kietų susprogo, tik truputį 
pakildamoš.

Dvejus metus amerikiniai 
mokslininkai ir kariniai in
žinieriai tiria ir bando V- 
2, naudodami ir. įgabentus 
vokiečių specialistus. Bet 
vis dar nepajėgia atnarplin- 
ti visų V-2 sekretų ir pas
tatyti bent tokią rakieta, 
nekalbant apie geresnę.

: Kiek iki šiol patirta, to-

KUR GREITESNIS 
ŽEMĖS SUKIMASIS

Žemė sukasi aplink save 
ir aplinkui saulę. Tai visi ži
no. Bet ne visiems gal ži
noma, kur žemės, sukimasis. 
yra greitesnis — aplink, sa
ve, ar orbitoj aplinkui sau
lę. Jeigu kartais kam reikė
tų tai tikriau žinoti, štai 
paaiškinimas. — Aplinkui 
saulę žemė sukasi daug grei
čiau, negu aplink savo ašį. 
Pavydžiui, ant ekvatoriaus 
arba pusiaujo esantis taš
kas lekia aplink žemės ašį 
1,000 mylių greitumu per 
valandą, kuomet žemė savo 
orbitoj aplinkui saule, nėr 
valandą, šauna net 
mylių.

REIKALAVIMAI BŪTI 
KONGRESMANU

Kongresmanui neprivalo
ma būti savo distrikto gy
ventoju. Reikalaujama, kad 
jis būtų Jungt. Valstijų pi
lietis bent septynerius me
tus, taipgi, kad jis būtų tos 
valstijos gyventojas, kur 
būna renkamas į kongresą.

NEPRALAIMĖJĘ MŪŠIO 
KARVEDŽIAI

Iš viso tėra buvę tik trys 
didieji generolai -' karve
džiai, niekados nepralaimė
ję karinių mūšių, tai — 
Aleksandras Didvsis, Julius 
Caesar ir Wellingtono ku
nigaikštis (Duke of Wel
lington).

Iki šiol dar nieko geres
nio neišrasta, kaip vokiečių 
rakieta V-2.

V-2 yra 45 pėdų ilgio, 6 
pėdos skersai. Per minutę, 
iki ji didžiu smarkumu pa
kyla, ši rakieta sunaudoja 
puspenkto tono alkoholio ir 
pusšešto tono oksigeno (de
guonies). Paskui V-2 lekia 
savo įsibėgėjimu, panašiai 
kaip kulka, iš vamzdžio iš
šauta. Pati rakieta, apart 
alkoholio ir oksigeno, sveria 
4 tonus. Taigi, šaunant ją 
aukštyn,, V-2 turi 14 tonų 
svorio, bet jinai tegali neš
ti tiktai 1,850 svarų sprogi
mų. Tik tiek sprogimų- at
nešdavo į Londoną V-2 ra
kieta per 270 mylių iš Fran
ci jos.

Londonas yra milžiniškai 
platus miestas, bet pusė'V- 
2 rakietų skaičiaus nepa-

toliau, kaip 400 mylių. Ją 
perdaug apsunkina reika
lingas kuras ir oksigenas.

Todėl amerikorlai deda 
visas pastangas, kad pri
taikytų atominę jėga pana
šioms rakietoms laidyti7; 
tuomet, girdi, būtų galima 
per šiaurinį žemės ašigalį 
pasiekti Leningradą, Mas
kvą ir kitus Sovietų mies
tus.

Panaši rakieta lėšuotų i- 
ki $6,000,000, kaip sako ži
novai. *

'Bet dar nepavyko net 
pradėti atominę jėgą pakin
kyti panašiem tikslam. Kol 
kąfe “pažabota” tik tiek ato
minės .jėgos, kaip gaunama 
iš virtuvės pečiaus.
' Taigi dar labai toli šau
kia iki to laiko, kad Ameri
ka vien mygtukų (push bot- 
ton) paspaudimais gajatų 
laimėti karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

KIEK BIČIŲ 
BŪNA AVILYJE 

t

Vasaros metu avilvie bū
na tarp 50.000 ir 75,000 bi
čių dąrbininkių (medaus 
rinkėjų), vienas bitinas ir 
keletas šimtų iki 1,000 tra
nų. Bet rudenyje įr žiemos 
pradžioje bičių skaičius su
simažina. Apie vasario mė
nesį darbininkių bičių skai
čius nupuola 10.000 iki 15,- 
000. Pavasarį visiškai ne
seka tranų avilyje, nes jie 
būna iš ten išvaryti; kai 
nasibaigia vasara,, tranai 
liekasi nenaudingais ir to
dėl jie eina laukan.

VAKARINIU IR RYTIN. 
VALSTIJŲ DYDIS

Visos vakarinės valstijos 
Amerikoje vra didesnės už 
rytines. Ir Washingtonas — 
mažiausia valstija vaka
ruose nuo Mississippi upės 
— tebėra didesne nggu vi
sos Naujosios Anglijos val
stijos krūvoje, pridedant 
prie jų dar ir Delaware.

SEKUNDĖS ILGUMAS
Visi laiko vienetai yra 

matuojami pagal judėjimą. 
Sekundė todėl yra judėji
mo matas — tai yra 86,400- 
toji dalelė žemšs sukimosi 
aplink savo ašį.

VYRA ATLAIKAS 
AUGALO LAPAS

Didžiausius lapus turin
tieji augalai vra Victoria 
regia— milžiniškos vandens 
lelijos, augančios Brazilijoj 
ir Guianoj. Kai kurie jų 
pluduruojantiejL lapai yra 
8 pėdų nėr skersmenį ir 
turi ratlankius keleto colių 
aukštumo, — galintieji at
laikyti ant vandens pusėti
nai sunkaus svorio vyrą.

Parūpino. P. K.
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(Tąsa) ę

Tokios mintys apėmė carą Aleksandrą 
II, ypač prisiminus, kad Karakozovui 
pataikius, sostas būtų tekęs jaunučiui, 
neprityrusiam “mopsui” Aleksandrui. 
Kokios sunkios buvo jo paties dienos kai 
nelaimingojo Krimo karo metu staiga 
mirė jo tėvas Nikalojus I, o jam teko 
sėsti 4 carų sostą. Kad bent jis galėtų 
palikti Aleksandrui nesudrumstą ir ga
lingą Rusiją. Kad bent jis susilauktų 
tvirto ir gabaus anūko, kuris garbingai 
t^stų Romanovų dinastijos vardą, kuris, 
kaip Nikalojus I, kieta ir teisinga ranka 
valdytų Rusiją ir keltų jos garbę. Sūnus, 
būtinai sūnus turi būti!

Pagal senąjį rusų kalendorių gegužės 
6 dieną išpuola Jobo Kankinio diena. To 
paties Jobo, apie kurio nelaimes taip iš
kalbingai dėsto šventraštis. 1868 m. ge
gužės 6(18) d., sosto įpėdinio Aleksan
dro žmona Marija Feodorovna pagimdė 
sūnų — Nikalojų, būsimą Rusijos carą, 
Aleksandro II anūką. Patrankų šūvių, 
iškilmių, džiūgavimų buvo sutiktas tas 
įvykis. Caras paskelbė manifestą rusų 
tautai apie šio kūdikio gimimą. Tam 
įvykiui pažymėti buvo suteikta daug ca^ 
ro malonių, atleista mokesčių, išleista 
kalinių. Aleksandro II dvaro gyvenimas 
buvo tada vienas gyviausių ir puošniau
sių Europoj. Tad didžiojo kunigaikščio 
Mikalojaus gimimas ir jo krikštynos su
teikė progą eilei didelių balių ir iškil
mių. Vos gimęs, tas naujas didysis kuni
gaikštis, būsimas sosto įpėdinis ir ęaras, 
jau buvo daugelio ordinų kavalieriumi, 
jis buvo paskirtas kariuomenės pulkų 
šefu ir karininku. Caras Aleksandras II 
džiaugėsi išsipildžius jo norui turėti 
anūką Nikalojų, kuris gal perims jo my
limo sūnaus ypatybes.

Caraitis Aleksandras nemėgo plates
nės visuomenės ir gyveno daugiausia už
sidaręs savo šeimoj, atlikdamas tik bū
tinas viešas pareigas kaipo karininkas 
ir sosto įpėdinis. Jis buvo geras šeimy
nos galva ir griežtų moralinių principų 
žmogus, tuo išsiskirdamas iš gana pa
tvirkusios didžiųjų kunigaikščių aplin
kos. Caro rūmuose viskas eina pagal ca
ro duodamąjį toną: jei caras pamaldus, 
ir visi stengiasi būti pamaldūs, jei caras 
laisvesnių pažiūrų žmogus, ir visi aplin
kui pasidaro liberalai ir pataikauja caro 
planams, nes žino, kad reikia tik įtikti 
carui, atkreipti į save jo dėmesį, ir tada 
užtikrinta ir karjera, ir ordinai, ir gar
bė. Caras Aleksandras II buvo ypatin
gą! galantiškas su moterimis ir negalė
jo ramiai praeiti pro gražesnę moterį. 
Caro romantiški nuotykiai buvo papras
ta dvariškių ir caro artimųjų kalbų te
ma. Intriga ir romantika todėl siautė 
visoj caro aplinkoj. Bet caraitis Alek
sandras jautėsi įžeistas dėl tokio caro 
laisvumo. Gaila jam buvo senyvos ir li
gotos motinos Marijos Aleksandrovuos, 
kurią caras visiškai apleido ir paneigė. 
Protesuodamas prieš visuotinąjį morali
nį palaidumą, kuris siautė aplink caro 
rūmus, caraitis Aleksandras nusistatė 
pats būti pavyzdingu šeimos žmogumi. 
Šiuo atžvilgiu tikrai jam negalėjo nieko 
prikišti net ir aršiausieji jo politiniai 
priešai.

Tad ir mažasis Nikalojus kūdikystės 
ir vaiko dienas praleido daugiausia siau
rame artimųjų rately. Jis susilaukė dar 
brolio Jurgio, sesers Ksenijos, brolio 
Mykolo ir dar vienos sesers Olgos. Ta
čiau tėvas ir motina nemėgo nei Mikalo
jaus, nei jo brolio Jurgio, kuris nuo pat 
mažų dienų buvo ligotas vaikas. Tėvai 
mėgo jaunesniuosius vaikus, ypač svei
ką, raudonskruostį Mišą-Mykolą. Ank
styvoj jaunystėj Mikalojaus būde pasi
reiškė ta prislėgtoji, niūrioji, nuotaika, 
kuri matoma pas visus tėvų nemylimus 
vaikus. O iš kitos pusės, svetimieji rodė 
jam didžiausią pagarbą ir nusižemini
mą. Taigi, mažas ir drovus saviškių aki
vaizdoj ir išdidus prieš svetimuosius — 
toks buvo Mikalojaus - vaiko būdas.

Tai ryšku iš jo pirmojo susitikimo su 
anglų kalbos mokytoju - guverneriu mis
teriu Gižu. Senasis auklėtojas, pasisvei
kinęs su Nikalojų, paprastai jį užkalbi
no:

, — O kokį žaidimą žaisim?
— Kaip aš galiu žaisti su jumis. Aš 

didysis kunigaikštis, o jūs — paprastas 
.senis!

Tačiau misteris Gizas, kuris caro rū
muose jautėsi lyg tarp laukinių, nuošir
džiai pamilo savo auklėtinį. Jo įtakos dė
ka, anglų kalba pasidarė Mikalojui tik
ra gimtąja kalba. Tiesa, jis lengvai iš
moko ir kitų svetimųjų kalbų.

Bendrai Mikalojaus auklėjimu ir 
mokslinimu gana paviršutiniai tesirū
pinta. Jo tėvas Aleksandras, kuris ne
buvo ruošiamas sostui užimti, nebuvo 

. linkęs į mokslą ir neaukštai jį tevertino. 
Tad ir sūnaus auklėjimu menkai tesido
mėjo. Daug daugiau tai rūpėjo seneliui 
Aleksandrui, kuris buvo pats labai rū
pestingai išauklėtas ir rūpinosi, kad bu
simasis caras būtų tinkamai -pasiruošęs 
savo aukštoms pareigoms. Aleksandrui 
II dalyvaujant buvo sudarytas Mikalo
jaus mokslo planas 13-kai metų, kad jis 
per tą laiką išeitų ir vidurinę mokyklą 
ir aukštąjį mokslą.

Kai Mikalojus* turėjo 9 metus, jo auk
lėtoju buvo paskirtas kariškosios gimna
zijos direktorius generolas Danilovičius. 
Jam vadovaujant visa eilė mokytojų ir 
profesorių vaikščiojo į caraičio Aleksan
dro Aničkovo rūmus ir supažindino Ni
kalojų su įvairiais mokslais. Žymesnių
jų mokytojų tarpe buvo Pobedonoscevas, 
kuris kadaise mokė ir Mikalojaus tėvą 
Aleksandrą ir turėjo labai didelę įtaką 
i caraiti.

Grafas Vitte pasakoja, kad jis, jau 
būdamas ministeriu Aleksandro III* lai
kais, klausęs Pobedonoscevo, ar Nikalo-' 
jus gerai mokosi, ar jis išlavintas. Senis 
Pobedonoscevas atsakė, kad Mikalojui 
skaitomos geros lekcijos, bet kiek jis ko 

* išmoksta, to negalima žinoti, nes jokių 
patikrinimu nedaropia.<►

1878-ji metai. “Niki” — taip vadin
davo šeimynoj Nikalojų — susilaukia 10 
metų. Šie metai vieni įdomiausių jo vai
kiškame gyvenime. Kartu su seneliu ca
ru Aleksandru II jam tenka dalyvauti 
iškilmingose pamaldose, kuriomis pažy
mimi vis nauji laimėjimai rusų kare su 
turkais. Nikis su motina važinėja džiu- 

*' gaujančiomis, vėliavomis papuoštomis 
Petrapilio gatvėmis, žmonių minios šau
kia “ura”, pamačiusios jį, busimąjį ca
rą. Miniai įdomu matyti kaip mažasis 
Nikalojus,' puikia kariška tmiforma ap
rengtas, rimtai laiko ranką prie kepu
rės, lyg tikras karininkas. Jis jaučiasi 
karžygiu, nes jų tėvas, caraitis Aleksan
dras buvo karo l%ųke ir visi kalba apie 
jo tėvo užimtus turkų miestus. Ir maža
jam Nikiui teko karo grobio — turkų 
raudonoji kepurė - feska. Kai jis su bro
liu ir kitais didžiaisiais kunigaikštukais 
žaidžia ■'karą ir Plevnos tvirtovės štur- 
mavimą, tą' feską turi užsidėti tvirtovės 
gynėjas, vaizduojąs Osman-pašą. Kaip 
įdomu klausyti iš karo lauko grįžusio se
nelio caro ir tėvo pasakojimų apie tikrus’ 
mūšius ties Plevna ir Šipka. Nikis kelis 
kartus prašėsi senelio, kad ir jį pasiimtų 
į karo lauką, juk jis karininkas. Caras 
Aleksandras II mažai teturėjo laiko .su 
anuku kalbėti, bet ir su juo pasidalino 
savo džiaugsmą, kad galėjo per šį- karą 
atstatyti Rusijos garbę, nuplauti Krymo 
karo gėdą. Ir Nikis nuoširdžiai džiaugė
si /kartu. su seneliu, kad rusų karinome-. 
nė jau stovi prie paties Konstantinopo
lio vartų. Tiesa, šį kartą Konstantinopo
lis dar liko nepaimtas, sutrukdė anglai 
ir vokiečiai. Bet greit senoji rusų sva
jonė bus pasiekta.

Ne taip jau džiaugėsi caraitis Alek
sandras savo' vaidmeniu šiame kare. Jis 
svajojo galėsiąs būti vyriausiuoju ka
riuomenės vadu ir paimti visą laimėji
mo garbę. Bet caras nepatikėjo sūnaus 
karo gabumais ir toji garbė teko caro 
broliui, didžiajam kunigaikščiui Mikalo
jui Nikolajevičiui. Labiau už Aleksan
drą pagarsėjo jo taip nemėgiamas “bal
tasis generolas” Skobelevas ir generolas 
Gurko. O jam, caraičiui ir būsimam Ru
sijos carui, teko antraeilės Ruščuko ar
mijos vado pareigos. Tiesa, laikraščiai 
labai iškėlė ir kiekvieną Aleksandro ar
mijos žygį, bet jo žygius užtemdė kiti.

(Bus daugiau) z

San Francisco, Calif
Spaudos Naudai Parengimas 

Ir Kiti Dalykai
Rugsėjo 14 d., LLD 153 kp. 

varde, pas drg. J. Kobliną su
rengti pietūs buvo pasekmingi 
visais atžvilgiais. Darbininkiš
kai spaudai sukelta virš $200.

Minėto parengimo komitetas 
darbavosi iš anksto. Turėjo tris 
dovanas dėl laimėjimo: ranko
mis išsiuvinėtą 'šilkinę bliūzę 
aukavo V. Sutkienė, laikrodį ir 
$10 J. Kazlauskas.

Už dovanas gauta $128. V. 
Sutkienė pardavė tikietukų už 
$115; J. Koblinas už $13. Mais
tą prirengė: T. King, V. Sut
kienė, M. Mijat, M. Rudienė ir
J. Koblinas. Prie stalų patar
navo: U. Burdienė, M. Strauss 
ir B. Dansot. Iš vyrų dirbo: A. 
Šatas, P. Cjpapas ir J. Rose. 
R. Mijat suvežė supirkęs reik
menis.

Parengimas buvo nepapras
tai smagus. Buvo daug žmonių; 
daug svečių turėjome iš Oak- 
lando'. Kelios šeimos dar tik 
neseniai apsigyvenusios Oak- 
lando apylinkėje, neseniai at
važiavusios iš lytinių valstijų. 
Dalyvavo keletas iš svetimtau
čių, Lietuvoje gimę, bet nemo
ka lietuviškai kalbėti. Jie‘mėgs
ta dalyvauti su lietuviais. Kele
tas iš svečių ir iš savųjų buvo 
pakviesti pakalbėti.

Buvo įvairių išsireiškimų 
dienos klausimais ir visi, pasi
sakė už rėmimą spaudos, nuro
dinėdami kokią svarbią rolę lo
šia darbininkiška spauda. Drg. 
Karosienė kalbėjo plačiau apie 
dabartinę padėtį: aukštas pra
gyvenimo kainas, priešdarbi- 
ninkiškus bilius ir ateinančius 
rinkimus. Ji pakvietė paremti 
spaudą kiek kas gali.

Aukavo sekami” asmenys: 
Mr. Coriėn $4. Po $2: Makutė- 
nai, Jacobai, Baronai, A. Šatas,
K. šilkaitienė. Po $1: J.» Walu- 
kas, P. Chapas, A. Knisius, V. 
Vychūnas, M. Strauss, K. Ka
rosienė, V. Sutkienė, Mačiuliai, 
šlegeriai, Burdai. L . Green 
$1.35.

Po 50 centų: Karpovich, Gai
zer, Shark, Mugianienė, Bal
čiūnai, Larcen ir M. R. Mijat, 
Smulkių 25 centai. Viso .aukų 
sudėjo dėl “People’s World” 
$30.10.

Pinigus paskirstęme seka
mai: “People’s World” $100. 
(Dabartiniu laiku eina vajus 
sukėlimui tam laikarščiui tam 
tikros pinigų kvotos. Mes, kaip 
ir kožnas metas, prisidėjome 
aukodami). “Laisvei,” “Vilniai” 
ir “Liaudies Balsui” po $37.

Varde komiteto, ačiū visięms, 
kurie kuomi nors prisidėjote 
dėl minėto parengimo.

Rugsėjo 8 d. buvo surengti 
pietūs per Ispanijos Komitetą 
dėl P. Robeson, kuris dainavo 
ir kalbėjo. Jisai ne tik garsus 
dainininkas, bet ir puikus kal
bėtojas. Dalyvavo daug žymių 
ypatų ir unijų atstovų.. Robeson 
"dėkojo komitetui už surengimą 
pažmonio xpas savuosius, pas 
savo klasės žmones, be skirtu
mo spalvos.

Rugsėjo 13 d. R u ss i an-Amer
ican Society surengė didžiulį 
parengimą paminėti Maskvos 
800 metų sukaktuves. Turėjo 
įvairią ir puikią programą, 
žmonių buvo daug, Šokiai tęsė
si iki 1 vai. nakties.

Rugsėjo 18 d. čia kalbėjo W. 
Z. Foster įvairiais klausimais, 
žmonių dalyvavo daug. Aukų 
sudėjo arti' tūkstančio, dolerių 
dėl išrinkimo atstovo į miesto 
valdžią ateinančiais rinkimais.
# «Rugsėjo 15 d. drg.xJ. Kaz

lauskas turėjo operaciją. Jau 
yra sugrįžęs iš ligoninės'.

J. Kazlauskas yra visų dar
bininkiškų 'organizacijų narys. 
Vėliname greitai .pasveikti ir 
vėl sykiu darbuotis.

Mūsų LLD kuopa ,per org. 
gavo 3 naujus narius šiemet. 
Pereitam susirinkime pasinio- 
kėjo Juokies į Meno Sąjungą, ir 
American Russian Institute. 
Taipgi aukavo $5 Jr aukų sų-

MŪSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
AR JAU PRISIDĖJOTE PRIE NUPIRKIMO?

Randasi ant ĮIO7O6 Atlantic Avė., 
(tarp 110-tos ir lįį-tos, gatvių) Rich
mond Hill, UI., įjL’ Y. Moderniškas 
plieno ir mūro namas, trijų aukštų. 
Susirinkimam sale, bowling alleys, 
spaustuvei pątąlpa, auditorium 51 pė
dų plpčio ir 61 ilgio šų galerija; dide
lis bar-rųmas su apskritu 80 pėdų il

gio baru, ir 4 kambarių apartmentas 
superintendentui gyventi; 2 erdvūs 
gūniai ofisams, žemes plotas 150 per 
100. 800 sėdynių ii; daug stalų ir kito
kių rakandų. Pastatyti kainavo $27?,- 
355.37. Mes perkame už $135,000.00. 
Tai namas, kuris pilnai atsako mūsų 
reikalams.

Paskelbus, kad šį narąą perkame, 
tuojau serų .nusipirko šie asmenys: 
Valys Bunįus už $200, Vera Bunkus 
už $200? Klemensas Depsas už $50, 
Jonas Siurlia už $50, Jonas Omanas 
už $25.

Paskolų davė: L. Tilvikas iš Easton, 
Pa., $l,Q00, Stefaniją Sasna $1,000, 
Jonas Gąsįunąs $1,000, Vincas ir Alma, 
Globičiaį $1,000, Konstancija Abekiene 
iš Čhicagos, III., $500 ir George Šid
lauskas iš Hudson, Mass. $500.

Šį reikalą reikia imti taip rimtai 
kaip jį ima tie draugai, kurių vardai 
aukščiau išspausdinti. Įsitėmykite, kad 
su 1 diena lapkričio-Nbv. mums reikia 
turėti ant rankų $75,000. Jei tos su

mos neturėtume, tai visas namo pirki
mo dalykas susitrukdytų. Greitas pini
gų gavimas yra degantis reikalas!

Tuojau pirkite šėrų daugiausia kiek 
galite. Šero kaina $25. Pirkite po dau
giausia, kiek galite, ir kuo greičiausia 
siųskite pinigus namo bendrovei.

Prašome ir paskolų. Už paskolas 
mokėsime 2% procento, taip kaip 
moka bankai. Paskolas imame ne 
trumpesniam laikui, kaip vieniems me
tams. Po metų laiko paskolos bus grą
žinamos, jei paskolinusieji to reika
laus.

Siųsdami pinigus už šėrus ar pasko
las čekius ir money orderius, rašykite 
žemiau paduotu vardu: 1

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.
\ f

HARTFORD, CONN
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas yra jtaįp gęrąpię stovy
je, kad jis pajėgė pakelti narių 
pašalpą po $2 į savaitę. Klu
bas daug pasitarnauja lietuvių 
visuomeniškai veiklai. Jis pa
remia aukomis, taipgi savo sve
tainę duoda visai veltui prakal
boms, paskaitoms arba suvažia-

statę, darbštūs ir teisingi, ku
rie klubui gerai darbavosi pra
eityje.

Būkite atsargūs su tokiais 
nariais; kurie sau perkasi bal
sus arba kitus agituoja papirk
ti. Tokie nariai negalės nieko 
gero atlikti nei klubo, nei de
mokratiškos žmonijos naudai.

vien tie žmonės, kurie myli iš- 
jsigerti, bet ir tie, kurie nori 
įvairių laikraščių pasiskaityti.

j Manau, kad'klubiečiai tuos rei
kalus turėtų apsvaf'syti ir ušsi- 
i rinkti’ valdybą ųį tų narių, ku- 
: rie darbuojasi visuomenės ge
rovei, kurie nori vesti klubą 

j progreso keliu, oiti pirmyn, o 
ne atgal.

Vienas iŠ Veikiančiųjų.

I

vimams, tai yra apšvietos ir 
organizaciniam reikalams.

Gi bizniškiems parengimams j 
svetainę ^prieinama kaina ren- j 
davoja. Klubo vardas ir finan- i 
sai taip pakilo todėl, kad vai- ■ 
dyba moka reikalus demokra
tiškai vesti ir tvarkyti. Toki, 
žmonęs ir ant toliau turėtų va
dovauti klubui ir klubas laiky
tis dabartinės linijos.

Spalių 20 dieną bus atvirutė
mis sušauktas visų narių susi
rinkimas, nes bus nominuoti 
kandidatai į valdybos vietas ir 
veikiančias komisijas. Aš, kaipo 
daug klubui pasitarnavęs, pa
tariu nominuoti tokius narius, 
kurie yra demokratiškai nusi- 

■ . ...Z.. , „m.ji ' -i. ■■■■■■■■> l ! I ,

dėjo $5 pasveikinti Darbininkų 
Dieną per vietinį “P. W.” laik
raštį. Taipgi- aukavo $5j civilių 
teisių gynimui. ir ant blankos 
surinkta $7.40 ateivių gynimui.

Mūsų kolonija maža, bet dar- 
bųojąiRės- pagal išgalę dėl dar
bą žmonių labo.

V Snfkienė.

-Nariai, kurie savo veikla už
sitarnavo kįtų pagarbos ir pa-r 
sitikėjimo, tai tiems nereikia 
papirkinėti, kad ,už juos balsuo
tų. Už juos balsuoja ii' taip na
riai, pasiremdami tų veikėjų 
praeitimi. Taip ir turėtų būti 
klube, kaip ir kitose organiza
cijose.

Girdėjau, kad yra ir tokių, 
kurie kalba, kad _ klubas turi 
“perdaug pinigų,” tai reikia iš
rinkti tokius, kurie sutiktų vel
tui duoti nariams . išsigerti. Į 
tai atsakau, kad tokis protavi
mas yra labai siauras. Klubas 
neblogai finansiniai stovi, bet 
jeigu jis prastai reikalus vestų, 
tai būtų tuojąu bloga klubui, o 
tada ir patiems nariams.

Dąbar klubas siakia, kad pa
didinti biznio vietą ir aprūpinti 
gražiais rąkąhdąhs; kad įsteig
ti nemažą knygyną, kuris tar
nautų narių ir taip lietuvių ap- 
švietai. Kada būtų įsteigtas 
knygynas, tai į klubą užeitų ne

Prieteliau! I) i e n r a štiš 
Laisvė prašo jūsų gauti 
Laisvei naują skaitytoją^ 
Būk taip geras, išpildyk tą 
prašymą! .

ONE-WAY TRIP

Youngsters who do this on a bicycle 
built for one are not letting accidents 
sneak up on them- They .are out to 
meet them head-on, says the Amar*- 

«an Bed Cross.

4 pusk, Laisvė (Liberty, Lith. Daily),' Pifm., Spalių 6. 1947



KRIKŠTYNOS

Medus Yra Labai Naudingas

“Ir vien tik tas, kad čia išdirbai per 20 metu, neturi 
būti priežastimi tavo pavėlavimo j darbą 15 minutų.” ) • .___________ -t---------------------------------------- ---------------------------------------------- -----------

Pittsburgho Žinios

Los Angeles, Calif Detroit, Mich

iš 48-nių Jungtinių

Kaip Didelė Kalifornija
Viena iš svarbiausių ir įdo

miausių
Valstijų bene bus Kalifornija.

Kadangi daugelis nori žino
ti apie jos dydį ir plotį, tai čia 
ir paduodu.

Kalifornijos valstija tik 97 
metai kaip tapo dalimi Jungti
nių Valstijų. Jos dydis ir plo
tis yra 158,693 ketvirtainės my
lios. Tai antra valstija prisi
skaitė iš didžiausių žemės plo
tu. Tik Texas valstija didžiau
sia: turi 267,339 ketv. mylias. 
Gyventojų Kalifornijos valsti
ja turi 6,907,387. Ji stovi penk
toj vietoj gyventojų skaičiumi. 
Bet dabar jau, rodos, atsistojo

iiisiiioiiioiiiaiiioiiioiiisiiisiiiaiiioiiiaiiiaiir

PIRKITE MEDAUS

Medaus galima gauti pas 
bitininką

P. TUMELį
Kuris turi Bičių Farma v 

Farmingdale, L. I.

Taipgi galima gaūti medaus 
pas Tumelį namuose:

P. TUMELIS
68-19 61st Št, 

Maspeth, L. L, N. Y.
r u IIŪIIIDIIIEIItSIIISIIIGIIIEIIISIIIBIIIGIIIBIIIBIII

LINKSMUMAS DIENOS.PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETUS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvianą šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainosuž viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA 
8034

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

ketvirtoje eilėje, kuomet pra
lenkė Ohio valstiją.

Didžiausis Kalifornijos mies
tas, tai Los Angeles, turintis 
arti du milionus gyventojų, ir 
atsistojo trečioje vietoje, pra
lenkdamas Philadelphia, Pa. 
Dabar paliko tik New Yorkas 
ir iChicaga didesni už Los An
geles.

Iš rytinių ir vidur-vakarinių 
valstijų šimtai ir tūkstančiai 
važiuoja į Kaliforniją ne vien 
pasižiūrėti, bet ir nuolatiniai 
apsigyventi. Jeigu galėtų ras
ti gyvenimui namus, tai dar 
daugiau suvažiuotų. Dabar, tai 
tik pirkti galima stubas, o ren- 
duoti tai labai retenybė. O 
pirkti yra brangu. Paprastos 
stubos nuo 4 iki 5 kambarių, 
nuo 5 iki 10 metų senumo, kai
nuoja nuo 10 iki 15 tūkstančių 
dolerių. Taigi kiek žmonių ga
li tiek mokėti? Rūkstančiai tad 
gyvena susikimšę ir “treneriuo
se.” žinoma, tokiems tai Kali
fornijos saulė nemaloni ir .ne
žavi.

Abelnai, kas turi gerą dar
bą arba pinigų, tai tiems Kali
fornija gera, nes yra galimy
bių pamatyti visus Kaliforni
jos ža vejančiu s gražuitius. O 
tų įvairių grožybių yra labai 

'daug, tik'reikia jas susirasti ir 
į pamatyti. Bet apie tai kitą sy- 
i kį pakalbėsime. Dabar užteks, 
kad žinotumėt Kalifornijos dy-

M. Pūkis.

Ar jau aukojote užtikri
nimui savo dienraščiui 1948 

•metams biudžeto? Aukomis 
ir parengimais' norime su
kelti $10,000. Padekite 
mums atsiekti tą gražų tik
slą !

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna- 

< vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenipė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Ht. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
krikštytų vaikų gausumą.

Visuomenė pasipiktino. 
Lėkštes su košeliena muša 
į aslą ir kūmus reikalauja 
pasiaiškinti.
* Per ilgą lėkščių daužymą 
paaiškėjo. O paaiškėjo — 
karčiamos kaltos.,

Grįžta, matykite, kūmai, 
krikštytu įpėdiniu, vežini. 
Pakelėje — karčiama. Va
dinasi, alus ir degtinė. Iš- 
neštinai ir išgertinai.
z Sustojo kūmai, ir bernai 
taip pat. Sūnų paguldė ant 
suolo, o patys deda po bur
ną.

Bernas ir mano:
— Pasigersi biaurybės 

kūmai, užmirš gaspado- 
riaus vaiką ant suolo, o 
man atsakyk. Dar iš algos 
gali kiek atskaityti. Paėmė 
bernas vaiką, išnešė ir pa
dėjo į vežimą. Kūmai pra
dėjo dvilinkuoti akys.

— Gana, — sako, —mie
las kūmai, lah’auti. Namai 
laukia, o taip pat kūdikėlis 
nevalgęs.

Žvalgosi kūdikio — nebė
ra. Perėjo kelis karčiam- 
ninko kambarius, mato — 
kūdikis ant lovos guli.

— Tai geri žmonės, — 
pamanė kūma. — Ir paėmm 
si vaiką nusinešė į ratus.

Įsidėjo į ratus ir nuvažia
vo. Kelionė ilga, žmonės 
gerti nori. Pasipylė pakeliui 
blaivybės draugijos arbati
nė su svaigiaisiais gėrimais.

Dakanis ir sako: ;
— Nebėra man gyvenimo 

per tai, kad liežuvis visiš
kai prie gomurib pridžiūvo. 
Eime išgerti.

Kūma ir mano:
— Valkiosiuos aš čia su 

svetimu vaiku po karčia- 
mas. Tepaguįi vežime1; ne
nutrūks sprando. . Padėjo 
vaiką į šiaudus ir nuėjo go
murių vilgyti.

Vilgo visi trys gomurius. 
Vienas buteliukas, kitas. 
Kūmai akys, galima šakyti, 
visiškai pastilbo. Žmona 
pradėjo dvišakąi matyti.

Dakanis žiūri į kūmą ir 
mano:

— O juk atsitiks taip, 
kad ta - pelėda užmirš vai
ką. Paliks našlaitį kur kar- 
čiamoje, o tu, Dakani, stok 
prieš vyriausią tribunolą už 
priešvalstybinį darbą. Per 
tai, kad kareivį pražudei. 
Kas po kokių trisdešimt 
metu mokesčius mokės, jei 
kaimynų vaikus po visas 
karčiamas išdrabstysi ?

Pakilo Dakanis zuiti po 
visą karčiamą. Žiūri — guli, 
moteriškė lovoje, o greta 
kūdikėlis.

— Kam rūpesčiai, o kas 
naudojasi, — pamanė Da- 

i kanisj pamatęs •svetimo 
turto pasisavinimo faktą.

Paėmė vaiką,* suvyniojo, 
išnešė į. vežimą ir paguldė, 
kui\ giliau, kad nesušaltų.

Trumpėda nežino, kas ir 
kaip daryti. Ar čia skirtis 
savąjį, ar išsirinkti^ kuris 
geresnis. Tik kad to geres
nio nesimato. Visi lygiai rė
kia ir visokius brudus da
ro.

• Augustinas Gricius.
1929 m.,

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

s Demokratinis Lietuvių Komitetas 
turės pirmą susirinkimą spalių 6 
d., 155 Hungerford St., 7:30 v. v. 
.Visi atstovai iš skirtingų draugys
čių prašomi tai gerai jsitėmyti ir 
vis dalyvaukite. Turėsime aptarti 
kelis labai svarbius klausimus ir 
eiti prie tolimesnio veikimo. Rinki
mų ir kainų kilimo klausimai da
bartiniu laiku yra svarbiausi klau
simai: — Komiteto*narys. (231-232)

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

a

, ĮVAIRIOS žinios
Rugsėjo 19 dieną staigiai mi

rė -V. Jakubauskas, 37 metų, 
sūnus Julio. Velionis gyveno 
pas motiną, buvo vedęs ir turi 
9 metų dukrą. Su žmona buvo 
atsiskyręs. Paliko nuliūdime 
motina, du brolius. Palaidotas 
į lietuvių švento Kazimiero ka
pines.

Seni Pittsburgho gyventojai 
Petras ir Agota Norkai, nariai 
LDS 160 ir LLD 87 Kuopų, iš
važiavo į San Francisco, Calif., 
gyventi pas savo sūnų Arthu- 
rą. '

Pittsburghe jie pardavė na
mą ir kriaučių biznį, apsimokė
jo duokles į organizacijas iki 
Naujų Metų ir išvažiavo į sau
lėtą Kaliforniją galutinam ap
sigyvenimui. Linkiu jiems lai
mės naujoje vietoje.

No

at 
County 
the pr.

al 
the

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License 
GB 1371(1 has been ' issued to the ill 
signed to sell beer at retail under Section 
107* of the Alcohqlic Beverage Control Law 

386 So. 5th St., Borough of ' Brooklyn, 
of Kings, to be consumed OFF 
uses.
A BRA HAM STRASSBERG 

t ; ...... .... . į ~ ■ x
NOTICE is hereby given that License., No. 
GB 13650 hits been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I?aw at 
37 Morrell* 'Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLIAM ROSEN & CHARLES SAFREN

NOTICE is hereby giv.cn that License No. 
GB 1294 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer i.t retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419 -- 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXANDER SOBEL

NOTICE is hereby given that Lie* use No. 
GB 13422 has been issued to the undersigned 
359 McDonald Avenue, BoVough’of Brooklyn, 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Cqunty of Kings, to be consumed off 
premises

MORRIS G1AeNBXUM & 
LARRY WINTERS
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| Fotografas I 
{Traukiu paveikslus familijų, ves-Į 
Ituviųf kitokių grupių ir pavienių.! 
t Iš senų padarau 
1 naujus paveiks- 
: lūs ir krajavUs ' 
I sudarau su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
• 512 Marion St., Brooklyn, į 
Į Kampai Broadway ir Stono Avo. ♦ 
• Prie Chauncey St., Broadway Lino f 

•J Tel. GUenmore 5-B191 Į
11IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

Rugsėjo 28 d. įvyko minėji
mas 100 metų nuo pasirodymo 
“Komunistų Manifesto.” Paren
gimą ruošė Kom. Partija. Buvo 
judami paveikslai lir prakalbos. 
Įvyko Carnegie Liberty svetai
nėje.

Pasidarbavau kolektavime iš 
biznierių apgarsinimus į Vil
nies Kalendorių 1948 metams. 
Ta proga teko pasikalbėti apie 
dabartinę Lietuvoje padėtį.

Reikia pasakyti,, kad tūli, pri
siskaitę bjaurių šmeižtų, ir kal
ba 
kad 
kad 
jai.
tiems nei netinka, iš biznio at
žvilgio, taip elgtis.

nesąmones. Labai negerai, 
tūli nevartoja savo proto, 
pasiduoda priešų agitaci- 
Kaipo biznieriams, tai tū-

Penktadienį, spalių 10 dieną, 
'į Pittsburghą atvyksta buvęs 
vice-prezidentas H. Wallace, 
kuris sakys prakalbą. Rengia 
Progresyvių Amerikos Piliečių 
veikėjai.

Gruodžio 21 d., LDS 142 kuo
pos svetainėje, W. Carson St.,

»

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkite^ j

Lorimer Coffee Shop
Frank Doifiikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
giežus pasirinkimas.

F.W.ShalinsI
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
woJdhaven, n. y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway'*
Brooklyn, N. Y.

Tel. $T. 2-8842

Lietuviškos Kn/gos Paroda

Spalių (October) 10, 11, 
12' dienomis pas mus įvyks 
minėjimas pirmosios lietuviš
kos knygos atspausdinimo 400 
metų sukaktis. Ta proga per 
tris dienas bus knygų paro
da. Įvyks Draugijų Svetai
nėje, 4097 Porter St. šioji 
knygų paroda bus kas vakaras 
nuo 7:30 vai. vakare. Įėjimas 
visiems veltui.

čia galėsite matyti pirmą
ją knygą ir šimtus seniau iš
leistų lietuvių kalboje knyffų. 
Susipažinkite su lietuviškosios 
knygos keliu, kuris buvo sun
kus. ' žinokite lietuvių kultū
ros praeitį.

Kas vakaras bus ir m u zi ka
lis programas. Parodos Ko
mitetas nutarė pakvftsti Mer
ginų Sekstetą 'vadovystėje 
Stellos Smith, taipgi Moterų 
Pažangos Chorą ir Aido Cho
ra, t

Kiekvieną ,vakarą , bus skai
tyta referatai knygos ir lie
tuvių kultūras klausimais. Re
feratus kas vakaras skaitys 
kitas veikėjas. Bus plačiai ir 
gerai išaiškinta lietuviškosios 
knygos kelias.

Nepraleiskite šios progos, 
nes daugiau gal neteks tokia 
proga pasinaudoti. Atsilanky
kite, perskaitę šį pranešimą 
pasakykite ir kitiems lietu
viams ir juos paraginkite at
eiti.

Visus ir visas kviečia
Komisija:

N. Astrauskiene
P. Jočionis

Peiping. — Chinų komu
nistai vėl perkirto Chang
chun - Mukdeno geležinke
lį, kurį tautininkai buvo 
pasitaisę.

įvyks ' Lietuvių Literatūros 
Draugijos 4-tos apskrities kon
ferencija. KTfopos raginamos 
į ją ruoštis. ;

D. P. Lekavičius.

•S

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker*

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT 
* * 

Steven Augustine & Frank Sanko 
' ' SAVININKAI

/ 

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-96JUB

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas noęi gražiėi laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PA1RĖ KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

5«f5us!., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Spalių 6, 1947

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKĖ {
Nuolatinis darbas, gtiolis kitur. Gera alga. 

APPLEGATE 7-3335.
_______________________________________ (232) .

ĄBELNAM DARBUI MERGINOS 
Patyrimas Nereikalingas. Gera alga. 

PUBLIC NOVELTY
336 W. 37th St., New York City

(233)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kusi iš nelaimių. Dabar šei
ma atsteigta, nes kartu sugrį
žo ir jų duktė.

Lietuvoje būdamas kalbė
jausi su Dauguviečiu. Į mane 
jis padarė gilų, gražų įspūdį, 
kaipo rimtas, sąmoningas, 
darbštus lietuvis. Jo žmona 
buvo fašistinės propagandos 
paveikta ir pabėgo Vokietijon. 
Dabar apsigalvojo ir sugrįžo. . 
Nauda jai pačiai ir nauda

Skaitau Vilnyje, kad Chi- 
cagoje atsidarė lietuviška vai
kų mokyklėlė. Ją lanko 22 
vaikučiai, nuo 4 iki 13 metų 
amžiaus. Tai mūsų trečioji 
karta!

B rook lyne irgi, Juozo Byro-^ - 
no vadovybėje, vėl gyvuos pa
naši mokyklėlė. Ji gerai 
pasirodė pereitą žiemą.

O kaip su kitais didmies
čiais — su So. Bostonu, Wqt- 
c esteriu, Montello, Philadel
phia, Pittsburghu, Waterbu- 
riu, Los Angeles, Detroitu ir 
Clevelandu? Visur jau aps
čiai yra trečiosios kartos lie
tuvių . Gražu juos lietuviškai 
pamokyti. Nebijokite, nepa
kenks jų amerikonizmui. Mo
kėdami lietuviškai ir pažinda
mi savo tėvų garbingą kilmę, 
jie bus protingesni ir stipresni 
amerikiečiai.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 8 _ 
d. spalių, 408 Court St., 8 v., v. Ma
lonėkite susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų apkarti. — B. M., sekr.

(232-233)
Vienas iš punktų jūsų dienotvar- 

kyje turi būt Laisvės vajus gavimui ' 
najų skaitytojų. Dalyvaukite vajuje, 
surengkitc ką nors užtikrinimui sa
vo dienraščio budžeto 1948 metams.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė 

degtinė; vynas 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH 7E1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

WWW

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

<
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Gražuoles Prisirišimas 
Išgaravęs Sykiu 
Su Jo Pinigais

Murray II. Olman, pasitu
rįs buvęs industrialistas, 60 
metų (o gal ir kiek vyresnis), 
buvęs parsivedęs pas save 
gražuolę Peggy Lowe, 22 me
tų",kuri, kaip jam atrodė, tu
rėjusi prie jo didį prisirišimą. 
Bet tas prisirišimas greitai at
sirišęs. Jis skundės policijai, 
kad Peggy jiems įsigeriant 
įpylusi jam kokių miegučkių, 
o kada atbudęs, nebebuvę nei 
jos nei jo $1,500 visokio tur
to: pinigais, žiedo, auksinės 
diržo sagos.

Mūsų Dodgeriai 
Vėl Atsigriebė

Visą savaitę didžiajame 
New Yorke vykstančiose di
džiųjų basebolės tymų lenkty
nėse už čampionatą, brookly- į 
riiečių Dodgers, buvę pastū- i 
mėti atgal pirmesnėse žaismė
se, penktadienį vėl atsigriebė. 
Ji’e laimėjo ‘tos dienos žaismę 
3 prieš 2. Tas pastatė juos 
lygiomis su newyorkiečių ty- į 
mu — Yanks. !

Pavojingai Sumušęs 
Kūdikį

metų 
su

Vaikas nuvežtas į 
sakoma, kritiškoje

Ir Policistui Teko
Išeiti iš Namu

Prasidėjo Draugijų Didžios 
Darbymetes Sezonas

Vyturėlis su savo gražiu 
koncertu, atrodo, padavė ge
rą gaidą — turėsime labai 
turtingą meniškai ir šiaip gra
žiais pobūviais sezoną. Ir, 
reikid priminti, labai turtingą 
bankietais. Rankiotų sezono 
sėkmingą pradžią padarė Lie
tuvių Komunistų Klubas, su- 
ruošęs pirmą šio sezono vaka
rienę spalių 4-tos vakaro 6

certas, Labor Lyceum.
15-tą Ridgewoodo draugijų 

vakariene.
27, 28, 29 ir 30-tą visos šios 

apylinkės lietuvių meno festi
valis.

Gruodžio Mėnesį:
East New York-Rich- 

ITill draugijų vakario-

Daily Worker Rašo apie 
Rinkliavą Lietuviams 
Bėgliams Remti 

*» t

di en

gali 
kas

Štai ką rodo draugijų pra
mogų registracijos kalendo
rius .esąs Laisvės raštinėje:

18-tą
tas, Pil'

(Šio) Mėnesio: 
do Choro koncer-

Kliubo. •
LLD l-mos kuopos 

pietūs. Laisvės salėje.
26-tą • Central Brooklyno 

organizacijų ruošiamas ban- 
kietas pagerbti Joną Jušką jo 
30 metų meno 
tyje. Bus Pil.

Lapkričio
1-mą Martin

gijos bankiotas, šapolo-Vaigi-1 šios srities lietuvių dalykas, o 
nio salėje. j namas ir dienraštis Laisvė—

9-ta dienraščio Laisvės kon- ! visos šalies lietuviu.* ' v

kelios pramogos užžy- 
bet kad nepasakyti nei 

nei sale, tai nėra

6-tą 
m on d 
nė.

Dar 
mėtos,
rengėjai 
kas skelbti.

Pridėkime dar naujuosius 
i daugeriopus susirinkimus (ir
i gal pramogas) mūsų naujojo 
Amerikos Lietuvių Kultūri
niam Centrui namo reikalais, 
taipgi Lietuvių Laisvės Radijo 
reikalais ir pamatysime, kad 
brooklyniečiams nuobodžiauti 
neteks.

Namui, taip pat dienraščio 
Laisvės koncertui ir tadijui 
tikimės nuoširdžios paramos 

Menesį: j ir iš tolimesnių kolonijų dr.au-
Luther Drau- gų, kadangi radijas yra visos

voi klos sukak-

Aido Choras Žymiai Paaugęs 
Ir Gražiai Dainuoja.

Russell Rocks, 
areštuotas už pavojingai 
mušimą savo sūnelio Russell 
2 metų, 
ligoninę, 
padėtyje.

Mrs. Russell, kūdikio moti
na, sako, kad Rocks kumščiu 
žiauriai apmušęs sūnelį ket
virtadienio popietį ūžėtai, kad 
vaikas atsukęs kranelį mau
dynėje ir vanduo išsiliejęs per 
vi?Šų. Paakiau išėjęs. Po 1 
pusiaunakčio parėjęs atsiduo- 
damas alkoholiu. Vaiką pri- ; U ‘ 
kėlęs. Paryčiais ji išgirdusi 
vaiką keistai vaitojant ir ra
dusi visą mėlynėmis padeng
tą, užtinusiu veidu. Ji pa
šaukė ambulapsą. o ligoninės 
viršininkai pašaukė policiją.

Išsimiegojęs, Rocks sakėsi . 
policijai apie vaiko mušimą 
nieko neatmenąs. N *

Brooklyniečių Aido Choras, . nūs ir iš apylinkių. Jiems 
! per virš 30 metų buvęs dainos | visiems choras nori gražiai su- 
į pažiba, išgyvenęs sunkias ka-■ dainuoti, prieš-visus gerai pa
iro laikus, vėl pradeda sugrįžti ■ sirodyti. O mes visi to linki- 
Įį savo garbingą stovį ne tik j me ,nes choras mums taip pri- 
dainos gražumu, bet ir skai
čiumi narių. Paskiausiose pa- 

| mokose, penktadienio vakarą, 
choristai pripildė arti pusės 
Laisvės salės, tarsi koks ma
sinis mitingas būtų.

Jurgis Kazakevičius, choro 
vadas, linksmas ^masiniu cho- 

j ristų su vyk imu. Kadą cho-’ 
ras pragysta, yra ko paklau- 

O pirm ir po didžiųjų 
choro pajnokų, praktikuo- 
atskiros grupės. Tai reiš- 
kad choras karštai pasi- 

didžiam.
savo

jasi
kia, 
ruošia >kam
Taip ir yra, 

I koncertui.
■■ Aido Choro
jau už poros
šio menesio. Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo salėje, 280
Union Avė., Brooklyne.

Tačiau ne vien tik

nors 
pasiruošia

koncertas 
savaičių,

įvyks 
18-ta’

savo 
Ar- 

..... čia suvyks 
apylinkių ir gal net 

iš užrubežio — Kanados. At- 
savininkams jas vyks visokio meno solistai. Ir 

suvyks daug publikos, vieti-

New Yorko Broadway sri
ties gyventojafns apsiskundus, koncerte Aidas pasirodys, 
kad aštrios garsinimų šviesos tėja festivalis, 
“bado” jiems akis naktimis, chorai iš apyli 
neleidžia miegoti, teisėjas įsa
kė įstaigų 
pritemdyti nuo pusiaunakčio.

g»

I he Brandt bisters Helga and (nga, who have been acclaimed the 
world’s foremost exponents of pair skating, are among the highlights 
of the new Sonja Henie-Arthur M. Wirtz musical spectacle, “ICE- 
TIME OF 19IM, now playing at the Ger‘*r Theater in Rockefeller 
Center.

j prastas, pamylėtas. Mes di- 
Įdžiuojamės jo pasisekimais.

Kad chorui pavyktų ge- 
1 riausia jo paties koncertas ir 
i daugeriopi kiti visuomeniški 
i išstojimai, mes, . nedainuojan- 
! tieji, • galime jam, pagelbėti 
I dvejopai. Ruoškimės patys 
būti koncerte. Kvieskime vi
sus kitus. Gerai dainuojan
čius paraginkime įstoti į Aido 

kas 
Lo-

Cįorą., Pamokos įvyksta 
penktadienio vakarą, 419 
rimer St., Brooklyne.”

Safeway Paskelbė 
“Lockout”

Safeway Stores, Ine., užda
rė 150 savo krautuvių didžia
jame New Yorke ir apylinkė
se. Išmetė iš darbo 1,400 
darbininkų, CIO narių, kad 
tik nereikėtų su jais susitar-* 
ti.

Darbininkai reikalavo at
naujinti
nusitariant, 
dienį buvo1 
streiką “kada 
laiku,
uždaryti tas krautuves, kurio
se, ji numanė, gali iškilti 
streikas.
\Visoje šalyje firma turi 2,- 

400 krautuvių.

kontraktą, 
praėjusį 

nutar.ę 
nors

^Firmai 
pirma- 
skelbti 

tinkamu
Kompanija suskubo

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys pavieniui 

vyrui — bet sąlygos yra sękamos: 
Aš dirbu viešbučiuose, ir laike dar
bo ten ir gyvenu.* Kai užsibaigia 
darbas, tąi man reikalingas kamba
rys. Aš noriu gauti kambarį pas ge
rus .sąžiningus žmones, neblogoj 
apylinkėj. Už kambarį sutinku už
mokėti $100 iš anksto — reiškią, 
kad galėčiau, pabaigęs darbą, su
grįžti į jį gyventi. Kas turi tokį 
kambarį ir sutinka su sąlygom (ant 
vietos galėsime plačiau pasikęlbėti), 
prašau rašyti po sekamu antrašu: 
George Dalson, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (232-234)

’ Mergina pajieško darbo prie kriaų- 
čiavimo. Patyrimo įgijo Lietuvoje. 
Pageidauja išmokti operuoti maši
ną. Kreipkitės pas Mary Mikionis. 
307 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y. 
Apt. 20. (230-232)

PA.TIEŠKOJTMA1
Pajieškau - Juozo Jonaičio, iš Lie

tuvos paeina Lekėčių kaimo ir vals
čiaus, Šakių apskr., aš gąvau nuo jo 
sesers sūnaus Renkevičiaus du laiš
kus, kuriuose prašo jūsų pajieškoti. 
Kreipkitės: Vinchs Bartkus, 216 
Berry St., Brooklyn, N. Y. (232-237)

Angliškas darbininkų 
rastis Daily Worker spalių 3- 
čios.laidoje taip atsiliepia.:* 
- “Majoras O’Dwyer vakar iš
leido proklamaciją, skelbiant 
tris dienas, baigiančiąsias 
šeštadieniu, lietuvių pagalbai 
d ienomis.

“Kampaniją veda United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc.

“Tai organizacijai vadovau
ja negražiai pasiskelbęs prieš- 
tarybinc propaganda kunigas 
Končius. Ji susideda iš tau
tininkų atvirų fašistų ,social
demokratų ir klerikalų, susi
vienijusių bendroje neapykan
toje Tarybų Sąjungai ir Lais
vos Lietuvos Tarybinei Res
publikai. United Lithuanian 
Relief Fund jau nuo seno už
siima skleidimu neapykantos 
prieš Tarybų Sąjungą.”

Pasakyta teisingai. Tie po 
priedanga pašalpos Lietuvos 
žmonėms iš geraširdžių žmo
nelių išgauti pinigai tarnaus 
patepimui fašistinės propa
gandos malūno - dar per tūlą 
laiką, tarnaus kurstyti į karą5,, 
atnešantį‘mirtį ne vienam ir iš 
pačių aukojusiųjų.

Policistas Francis Egan 
kontroliuoti trafiką, bet 
liečia namus, kada jų stok u o- 
ja, jis ne kontrolierius. Pra
ėjusį penktadienį jis turėjo iš
eiti iš penkių kambarių savo 
apartmento, 6118 Riverdale 
Ave., Bronx.

.Buto iš jo pareikalavo nau
jas savininkas, nusipirkęs savo 
gyvenimui prieš metus laiko. 
Policistas buvo gavęs atidėji
mą trims mėnesiams, paskui 
kitiems trims, bet dabar tu
rėjo išsikraustyti. Patsai po
licistas nuėjo pas savo motiną 
gyventi,, o jo žmona su vai
kais pas josios gimines. •

Namų statybos reikalas, pa
sirodo, paliečia visu's. Milži
niška didžiuma newyorkieciu 
gyvename rendavojamuose na
muose ir įsakymas išsikrausty
ti bile dieną gali paliesti kiek
vieną.

Ateinančiuose rinkimuose, 
lapkričio 4-tą, bus balsuoja
mas ir valstijiniu paskyrų na
mų statybai klausimas, 
kad galėtumėte už' tai bai!

Bet 
suo- 

ti, turite būti užsiregistravęs 
šią savaitę. •

Registracija prasideda šian
dien ir tęsis per visą savaitę. 
Valandos nuo 5 iki 10:30 va-

karais . O paskutinę dieną, 
šeštadienį, nuo 7 ryto iki 10:- 
30 vakaro. Neatidėkite pas
kutinei dienai. Negali žinoti, 
kokios kliūtys gali tą dieną 
sutrukdyti. Registruokitės da-

Įėjo Galion Parking 
Stočių įstatymas

ban-
liū-
kad

Našlės užsimušusių su 
domuoju lėktuvu lakūnų 
dijo tyrinėtojų komisijai, 
jų vyrai negalėjo būti girti.
Viena tikrina, kad jos vyras 
niekada negėręs alkoholio. O 
kita sakė, kad vyras išsinešęs 
tik $5, o $4.95 buvo rasti jo 
kųšeniuje jam jau mirus.

Nadia* Yastrebova žymioje ro
lėje Tarybų Sąjungos filmoje 
“Russian Ballerina,” Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 

New Yorke.

Praėjusį trečiadienį įėjo ga 
lion auto pastatymui stotims 
leidimų įstatymas. Nuo tos 
dienos gali bausti be leidimo 
operuojančius^stotis ir tuščius 
lotus, kuriuose išrenduojamos 
auto pastatymui vietos.

Būšią taipgi baudžiami ir 
tie, kurie, pasinaudodami pa
didėjusiu automobilistams sto
čių reikalu, perkainuoja ven
das. šiomis dienomis, vyks
tant New Yorke basebolės 
žaismėms, sakoma, tūli lotų 
savininkai nebeturėję kainoms 
jokių ribų.

Taip pat esą areštavę ir ke
letą perkupčių tikietais, ku
rie susigrobę basebolės žais
mės žiūrėtojų tikietus iš anks
to pundais, paskui juos parda
vinėjo prie Ebbets Field ke
leriopomis kainomis.

Policija pradėjo atiminėti 
iš vaikų oru šaudančius šau
tuvėlius, kada patyrė, jog jais 
šaudoma gatvėse lempos. O 
jeigu jau lempą “perpučia/’ 
tai pataikytas į akį toks šovi
nys tikriausiai ją išpūstų, tad 
jie pavojingi ir patiems vai
kams.

ATIDUODAME VELTUI
Mažytis, labai gražus šunelis, ati

duodame nemokamai, nes savininkas 
turi apleisti miestą. Šuniukas su 
laisniais ir kitais jam paruoštais pa
togumais. Prašome greit atsišaukti. 
Stanley Pažereckis, 1354 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. (232-234)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

‘Lietuvių Laisvės Radio Klubo na
rių svarbus susirinkimas įvyks spa
lių 8 d., Laisves salėje, 7:30 v. v. 
Prašome, visų narių dalyvauti, 
iškilo svarbus klausimas, kuris 
liečia mūsų radio programą ir 
kia jj greitai apsvarstyti. Tad
kite susirinkime. Kurių antrašus tu
rėjome, pasiuntėm atvirukes. Kurių 
antrašų neturime, kviečiame viešai 
per laikraštį. Atsiveskite ir savo 
kaimynus-pažį^tamŪ9( ■ Ačiū. L., 
Kavaliauskaitė, LLRK sekr.

(232-234)

nes 
pa
re!- 
bū-

v RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 7 d., 8 v. v. .Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St, Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, atsi
veskite ir naujų narių prirašyti j 
organizaciją. — P. Babarskis, prot. 
sekr. (232-233) /

Laisvė kviečia jus į talką gauti 
naujų skaitytojų, prašo prisidėti 
prie sukėlimo budžeto 1948 metams. 
Pasitarkite vajaus reikalu.

.w—-W—N — in—n —

Peter Kapiskas

BROOKLYN

TABOR LYCEUV
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALUS dėl Bnlių. Koncertų, Bnnkletų 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

«teičiu» su naujausiai# paisymai#.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

’ ii ...... ‘ -.-rz:

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D. 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6--8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. I ’etrika
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
TeI.EVergreen 7-6808

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Peter
KAPISKAS
B4R S GRUl

Degtines, Vynai ir Alnu

BEER & ALES 
t

32 Ten Ėyck Si 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. fcVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
. Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Nftujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. *

Du kambariai,šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANA&LEIMONA8, 

Navininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ADAM V. WALMUS, D.D.S
DAKTARAS— DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 -— 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

Sofa Cushions-Paduškos ■
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS Į

Už $3.75 KIEKVIENA l

Sėdynių Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE I 

Už $12.00 į
' šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

53ZZ

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
w ' (kamp. 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330 
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite. /
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom. •
.Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės
' nužemintom kainom.

. Ką Tik Jūs Pirksite, Stebesites Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
\ t' Jeweler

. 701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn.
.......... . ■■ —-
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