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“Vargingas gyvenimas Lie- 
Lictuvoje,” sako Tėvynėje tū- 

. O kad tai įrody- 
prieina prie tokios 

“I’ž trijų dientinksX’n1^: '''“iT Ubų dienu PfU VtlU UŽglIlČi j 3 Įtarimų, 
uždarių ” girdi, “tik viena die- v _ T a Al •
......galima pavalgyti.- (T.. sP. ; Buk Is Naujo Atkuriamas

Jeigu kas s<* t* l ai ian | Komunistų Internacionalas 
dion, karo sužalotoje 
jo, yra rojus, sakytų

giria nė dabartiniai 
valdininkai.

Visoje Europoje gyvenimas 
>ėra sunkus ir vargingas, do užginčijo

rI arybų žemė nėra išimtis. rI ik ! spaudos tvirtinimus Ameri- 
pasiklausykime balso vakarų ^oj kitur užsienyj, būk 
Europos šalių, kuriose gyvu o- i Sovietai ir jų draugai at- 
a ne socializmas, bet kap.ta- i 5vi Komunistų Inter-
i/.mas. J''1 n’ls 111 ■ nacionala. Sovietų priešai

gausime is Amerikos duonos, > . _ , «v ,
šia žiema bailu mirsime Frau- j »uf tokl% 1S. to,
elizijoje.' Italijoje. Vokieti jo-'kad devynios Komunistų 
ie, Belgijoje. i Partijos per savo atstovų

’, .į konferencija Lenkijoj nuta-
Kas liečia Lietuvą, as pui- į - * •

kiai žinau vieną dalyką: Lie-i 
tuvoje žmonės badu nemiršta 
ir nemirs.

Nesakysiu, kad jie yra pa- į 
valgę labai gerai, bet yra pa- i 
valgę. Tai mačiau jau 1945- 
19-1 o metų žiemą. Dabar, aiš
ku, jau daug lengviau jiems? 
gyventi.

Ar pagalvoja žemaitis, ko
kią nesąmonę jis tauškia, kai 
sako, kad tš trijų dienų uždar
bio užtenka tik vienos dienos 
pavalgymui? Tai kaip žmogus 
gyvena kitas dvi dienas? Ar 
šis žemaitis pats pabandė iš 
trijų dienu tik vieną valgyti.

.Reikia pasakyti atvirai ir 
storai, kad Laisvės namo pir
kimui pinigai plaukia per silp
nai. žinau, jog daugelis drau- ' 
gu galvoja ir tariasi, kiek čia 
šėrų pirkti, kiek paskolinti. 
Bet jau reikia daryti apsi
sprendimas. Reikalas labai 
skubus. Su namo savininkais 
padarytos tam tikros sutartys, 
kulias reikia išpildyti.

Todėl, draugai, pasiskubin-
kite!

visiems žinoma, kadGal ne
iš Amerikos bus nuvežta į Vo
kietijos anglu ir amerikiečiu 
zonas penki milijonai bušeliu 
kviečių. O Vokietijos šelpti 
nereikėtų, jeigu anglų ir mū
sų militarirnės vyriausybės bū
tų tuojau paėmusius dvarus ir 
išdalinusios valstiečiams. Taip 
padarė savo zonoje Sovietų 
Sąjunga ir rytinė Vokietija tū
li užtenkamai duonos.

Gindami dvarininkų intere
sus, mūsų valdovai nuskriaus 
Amerikos žmones.

New York Metropolitan 
apdraudos kompanija per
nai išmokėjo $35,500,000 už 
mirusius nuo vėžio, tai dau
giau, negu bet kada už tos 
ligos aukas.

Už mirtis nuo širdies, 
i inkstų ir kraujagyslių ligų 
Metropolitan Į946 m. išmo- 

ikėjo $114,000,000 ap'draudų.
Klaidingai galvoja tie, ku-i 

l ie mano, kad kiekvienoje ša- Į 
lyje būtinai turi būti mažiau- Į 
šia dvi darbininkų partijos, 
bent jau socialistų ir komu
nistų. Faktas yra, kad dvi par
tijos, pasi re minančios ta pačia 
klase, yra didžiausia darbiniu- ' 
kų nelaimė.

Todėl apsidžiaugs

Dewey Pataria Nesiųst 
Perdaug Maisto Europai
Ithaca, N. Y. — Republi- 

konas New Yorko valstijos 
gubernatorius Thomas ' De
wey viešoje kalboje sakė, 
Amerika neturi siųsti tiek

kiekvie- • maisto vakarinei Europai, 
nas susipratęs darbininkas, iš- kad jo pritrūktų patiem a- 
girdęs, kad Rumunijos komu- merikiečiam sveikatą išlai- 
nistai ir socialistai nutarė su-Įkytl. 
si vienyti j vieną partiją. Jų 
obalsis yra: viena klasė—vie
na partija!

Taip turėtų būti kiekvienoje 
šalyje.

Tūli amerikiečiai labai įsi
žeidė, kai aną dieną vienas 
Sovietų laikraštininkas palygi
no Trumano siekius su sieki
mais Hitlerio. Hitleris, girdi, 
norėjo laimėti visą pasaulį, o 
dabar to paties siekia Jungti
nių Valstijų prezidentas.

Mūsų ambasadorius Mask- 
(Tąsa 5-tam puslp.)

Lietu vo- J 
ne tiesą, 
tip nesi- 
Li etų vos

Komunistų Internacionalo Atgaivinimas Šiuo Laiku Būtų 
Žingsnis Atgal, o Ne Pirmyn, Sako Maskvos Dienraštis
Maskva. — čionaitinis 

komunistų dienraštis Prav- 
........ i buržuazinės

rė įsteigti bendrą žinių biu
rą Belgrade, Jugoslavijoj.

Pravda sako, po Komuni
stų Internacionalo uždary-

Pargabenta 3,028 
Kareiviu Kūnai

San Francisco.'— Laivas 
Honda Knot pargabeno kū
nus 3,028 kareivių, žuvusių 
per karą su japonais Perlų - 
Uoste ir kitur Pacifiko' 
Vandenyno salose.

Laivą pasitiko ir atlydė
jo 48 lėktuvai. Pagerbti 
kritusioms kovoje buvo iš
šautas saliutas iš 21-nos pa
trankos. Skambino visų 
bažnyčių varpai. San Fran- 
ciscoj ir artimuose mies
tuose buvo nuleistos žemyn 
vėliavos.

Prez. Trumanas atsiuntė 
didžiulį vainiką žuvusiems 
kovūnams. Kalbėjo laivyno 
sekretorius J. L. Sullivan ir 
generolas Mark W .Clark.

Tu kareivių kūnai bus iš
siuntinėti į naminius 
miestus palaidot.

jų

APDRAUDA Už MIRTIS 
NUO VĖŽIO LIGOS

KARO STOVIS PRIEŠ 
ČILĖS MAINIERIUS

Santiago, Čilė. — Prez. 
Videlos valdžia paskelbė, 
kad visi kasyklų streikie- 
riai yra rekrutuoti kaip ar
mijos nariai, ir kurie negrįš 
darban, tai bus baudžiami 
pagal karinio stovio įstaty
mus.

London. — Rakietinis an
glų lėktuvas skrido 900 my
lių per valandą.

THE LITHUANIAN DAILY

mo 1943 m. komunistinės 
partijos įvairiuose kraštuo
se taip stipriai išsivystė, 
kad jau nereikia joms pa
saulinės internacionalo or
ganizacijos. Nuo to laiko 
“Komunist. Partijos žymiai 
paaugo, sutvirtėjo ir padi
dino savo įtaką miniose, — 
tęsia Pravda. — Komunis
tų Internacionalo uždary
mas gerai patarnavo darbi
ninkų klasės judėjimui. 
Taigi šiuo laiku grįžti į 
Kom. Internacionalą būtų 
žingsnis 'atgal, o ne pir
myn.”

Atsakydama į buržuazi
jos riksmus dėl devynių Ko
munistų Partijų konferen
cijos, Pravda rašo:

“Kas gi tame nepapras
to?. Juk 19-kos šalių socia
listai, drauge su darbie- 
čiais, neseniai atlaikė dvi 

i konferencijas ir jau įsteigė 
savo internacionalą. Kodėl 

' gi komunistams turėtų bū
ti atimta panaši teisė” 
(tarptautines konferenci
jas laikyti) ?

LĖKTUVO IŠRADĖJAS
SVEIKSTĄS

Dayton, Ohio. — Lėktuvo 
išradėjas Orville Wrigth, 
76 metų, smarkiai prisi- 
trenkė, virsdamas ant laip
tų, ir sunkiai apsirgo. Bet 
gydytojai praneša, kad jis 
pasveiks.

Washingtono Protestas 
čechoslovakijai

Washington. — Amerika 
užprotestavo Čechoslovaki
jai dėl to, kad cechų spau
da rašė, jog Amerikos la
kūnai karo pabaigon tyčia 
sprogdinę fabrikus Čecho- 
slovakijoje. “Rude Pravo” 
laikraštis sakė, amerikonai, 
girdi, tokiais žygiais norėję 
padaryti daugiau biznio 
viems fabrikantams.

sa-

MIRĖ NUO BITĖS 
ĮGYLIMO

Antwerp, N. Y. — Bitė 
įgylė galvon Anna Massini, 
25 metų amžiaus, ir Anna 
dėl to mirė už 5 minučių po 
įgylimo, kaip paliudijo dak
taras Henry Jacobs.

Gandai apie Arabų Armijų Telkimąsi į Palestinos 
Pasienius, tai Būsią Savanaudiški Anglų Išmislai

Beirut, Lebaęas. — Ara
biška Lebano valstybėlė pa
siuntė šiek tiek kariuome
nės į Palestinos pasienį. Jei 
Anglija atšauks savo armi
ją iš Palestinos, tai Leba- 
nas, Syrija ir kiti arabiški 
kraštai, girdi, būk siusią sa
vo armijas į Palestiną. Jie 
neleisią padalini ją į atski
ras žydų ir arabų valstybes, 
bęt užimsią visą Palestiną 
ir paskelbsią ją nepriklau
soma arabiška valstybe.

Nepasitvirtina gandai, 
būk “7 x arabiški kraštai
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ČILĖJE APŠAUDYTA
SOVIETU SĄJUNGOS
AMBASADA

Santigao, Čilė. — “Neži
nomi” asmenys, pravažiuo
dami automobiliu, apšaudė 
Sovietų ambasados rūmą. 
Kulkos suardė kelis langus, 
bet žmįonių nekliudė. -Sovie
tų ambasadorius Dimirt. 
Žukovas užprotestavo. Či
lės užsienio reikalų minis
tras ketino ištirti tą pasi- 
mojimą prieš Sovietų at
stovybę.

Tuo tarpu atskrido trys 
Perono, fašistuojančio Ar
gentinos valdovo, pasiunti
niai ir tariasi su Čilės pre
zidentu Videla išvien slo
pinti komunistinį judėjimą 
abiejuose kraštuose. Čilės 
valdžia gaudo komunistų 
vadus, kaltindama, kad ko
munistai iššaukę vario ir 
nitratų kasyklų mainierių 
streiką. Tos kasyklos žymia 
dalim priklauso Jungt. Val
stijų kompanijom.

Jugoslavija Sutraukė 
Ryšius su Čile

Belgrad. — Jugoslavija 
sutraukė diplomatinius ry
šius su Čilės valdžia, Pieti
nėje Amerikoje. Tai todėl, 
kad Čilė išgujo du jugosla
vų atstovus. Čilės valdžia 
juos šmeižė, būk jie ten 
kurstę komunistinį darbi
ninkų judėjimą, girdi, “ban
dydami pakenkti Pietinės 
Amerikos ir Jungtinių Val
stijų santvarkai ir saugu
mui.”

AMERIKA GRAŽINA 
ITALIJAI $25,000,000 
AUKSO

London.— Jungtinės Val
stijos nutarė sugrąžint Ita
lijai $25,000,000 aukso, kurį 
vokiečiai buvo “perėmė sa
vo globon” nuo italų fašistų 
valdžios. Vydami laukan 
nacius, amerikonai sučiupo 
ir tą auksą.

Dar abejojama, ar Ame
rika gaus reikalingą Jung
tinių Tautų seimo daugumą 
amerikin. rezoliucijai prieš 
Jugoslaviją, Albaniją ir 
Bulgariją.

New York. — šios valsti
jos bankieriai šneka, kad 
gyvenimo reikmenys taip 
pabrango, girdi, “todėl, 
kad visi darbininkai pilnai 
dirba.” 

siunčią skaitlingas armijas 
į Palestinos pasienius.”

(Kartu skelbiama, kad 
Palestinos žydai Sionistai 
mobilizuoją’ 70,000 slaptos 
savo milicijos- Haganos ko
vai prieš arabus.)

(Suprantama, kad pati 
Anglija paskleidė gandus a- 
pie arabų armijų traukimą 
į Palestinos pasienius. Ang
lija buvo neva žadėjus at- 
šaukt savo kariuomenę iš 
Palestinos, bet vis nenori iš 
ten pasitraukti. Skleisdama 
paskalas apie gręsiantį ara-

GEN. FENG VADINA 
CHIANG KAI-SHEKĄ 
ANTRU HITLERIU

New York. — Maršalas 
Feng Yusiang, garsusis chi- 
nų “krikščionis generolas”, 
sakė reporteriams, jog Chi- 
nijos “diktatorius Chiang 
Kai-shekas elgiasi kaip an
trasis Hitleris.” Fengas, bu
vęs pirmuoju po Chiang 
Kai - sheko komandierium 
kare prieš Japoniją, smerkė 
Chiango terorą ir šaukė A- 
meriką šiuo laiku neduot 
Chinijai jokių paskolų, nes 
Chiangas vartotų paskolas 
tiktai pragaištingam nami
niam karui prieš clpinų ko
munistus ir blokštų Chiniją 
į “bedugnę pragarmę.” Fen
gas tvirtino, kad ir su Ame
rikos paskolomis vis tiek 
ChiangKai-shekas nelaimės 
karo prieš komunistus, nes 
Chinijos žmonės nekenčia 
supuvusios teroristinės jo 
valdžios.

Daug Daugiau Gazolino 
Reikią Karinėm Jėgom

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos ir laivyno 
komanda pareikalavo, kad 
kompanijos greit pagamin
tų ir pristatytų daug dau
giau gazolino ir kitokio 
skysto kuro lėktuvams ir 
įvairioms karinėms maši
noms, negu buvo užsakyta 
pavasarį šiemet. Armijos- 
laivyno valdyba sako, žy
miai padidėjo mašininė ka
rinių jėgų veikla.

BAUSMĖ Už GENEROLO 
KEPURES PALIETIMĄ
London. — Karinės ang

lų akademijos studentai 
Sancfhurste paėmė atsilan
kiusio feldmaršalo Montgo- 
mery’o kepurę ir uždėjo 
liūto statulai ant galvos. 
Šeši studentai už tai tapo 
nubausti uždarymu kareivi
nėje per 28 dienas, nors 
Montgomery, generalio šta
bo galva, sakė, jog užtektų 
jiem tik pabarimo.

Paryžius. — N. Y. He
rald Tribune koresponden
tas rado pilną religijos lai
svę Jugoslavijoj, Albanijoj, 
Bulgarijoj, Rumunijoj, če- 
choslovakijoj ir Lenkijoj.

London. — Anglija ne tik 
nemažina, bet didina alko
holio dirbimą.

bu armijų įsiveržimą Pales
tinon, Anglija galės pasa
koti kad vis dar reikią lai
kyti anglų kariuomenę ta
me krašte.)

Anglijos ir Amerikos
Lake Success, N. Y. — 

Anglija dar nežadėjo pri
imti nutarimą, kurį Jungti
nės Tautos padarys dėl Pa
lestinos. Jungtinių 
komisijos dauguma 
padalint Palestiną 
valstybes — arabų 
du. Komisijos mažuma pa-

Tautų 
siūlė 

į dvi 
ir žy-

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Sovietai Įspėja Jungtines 
Tautas, kad Netaptų Wall 
Stryto Kapitalo Įrankiu
Sako, Jog Triimano-Marshallo Planas Siekia su Japonų ir 

Vokiečių Pagalba Viešpataut Azijoj ir Vakarų Europoj
Lakė Success, N. Y. —So

vietų delegatas A. A. Aru- paremti Lenkiją ir kitas 
tunian įspėjo Jungtines 
Tautas, kad netaptų Ameri
kos Wall Stryto imperializ- rutinianas.
mo įrankiu. Kalbėdamas e- i Jisai pabrėžė ir pirmesnį 
konominėje ir s o c i a 1 ė j e i Lenkijos delegato Lange’s 
Jungtinių Tautų komisijo- pareiškimą, jog Amerika 
je, Arutinianas užreiškė, mašinaliai stengiasi suda- 
jog Trumano - Marshallo ryti savo bloką Jungtinėse 
planas neva padėti vakarin. 
Europos tautomg atsigauti 
ūkyje - pramonėje iš tikrų
jų yra siekimas pajungti 
tas tautas amerikinėms mo
nopolijom,s. Marshallo pla
no branduolys, anot Aruti-
f!”,.?" Indijai Badas, 

\ Įspėja Jos Atstovas
ti ir plačiau išvystyti Vo 
kietijos ir Japonijos pramo
nes ir naudoti vokiečius ir 
japonus, kaipo Amerikos 
imperializmo bloko šulus 
Europoj ir Azijoj prieš So
vietus ir prieš draugingus 
Sovietam demokratinius 
kraštus. Tai tuo tikslu A- 
merika duoda pirmenybę 
buvusių priešų — Vokieti
jos ir Japonijo's — stiprini
mui, palikdama antroj vie
toj tautas, kovojusias prieš 
fašistų Ašį, sakė Arutinia
nas. O kuomet Amerika 
kalba apie geradaringą al
kanų tautų šelpimą, tai ko-

UžDĖS KORSETUS 
BEŽDŽIONĖMS

Jacksonville, Ill. — Pro
fesorius A.' C. Ivy ketina 
uždėt ankštus korsetus ke
turiem desėtkam beždžio
nių ir per dvejus metus tė- 
myt, kaip korsetai atsilie
pia jų sveikatai. Tas bandy
mas bus padarytas ypač to
dėl, kad madų išmislinėto- 
jai vėl perša moterims kie
tai veržtis korsetais.

ŠEŠIŲ KRAŠTU KONFE
RENCIJA BELGRADE 

DĖL DERLIŲ
Belgrad, Jugoslavija. — 

Žemės ūkio specialistai iš 
Čechoslovakijos, Vengrijos, 
Jugoslavijos, B u 1 gari jos, 
Rumunijos ir Albanijos čia 
laiko konferenciją. Jie svar
sto, kaip padidinti grūdų 
derlius. Šie kraštai turi tris 
ketvirtadalius visos dirba
mosios žemės vakarinėje 
Europoje.

tarė įsteigt Palestiną kaip 
vieną federacinę valstybę, 
kurioje arabiška ir žydiška 
sritys turėtų tiktai vietines 
tautines savivaldas.

Amerika (šiuos žodžius 
rašant) dar nepasisakė, ka
trą planą ji rems. Spėjama, 
kad Amerika bendrai pri
tars daugumos komisijos 
planui, bet siūlys kai ku
riuos pataisymus iš savo 
pusės.

ORAS.—Busią nešalta.
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del jinai atsisakė maistu 

kaimyniškas Sovietų Są
jungai tautas? užklausė A-

Tautose, kad.visuomet gau
tų daugiau balsų prieš So
vietų ir jų draugų pasiūly
mus. O tatai yra priešinga 
visam Jungtinių Tautų tik
slui, sakė Arutinianas.

Washington. — Indijos 
ambasadorius Asaf Ali prū
sė jai greitos maisto pagal
bos iš Amerikos. Jeigu In
dija negaus po 70,000 tonų 
kviečių kas mėnuo per 12 
mėnesių, tai milionamfc in- . 
dėnų teks badauti ir mirti, 
kaip įspėjo Ali.

Maisto reikalą Indijos 
valstybei pablogino ypač 
vakarinės Punjabo provin.- 
cijos dalies atkirtimas nuo 
Indijos. Ta derlingiausia 
sritis atiteko naujajai ma- 
hometoniškai valstybei Pa- 
kistanui, kuris sudarytas iš 
Indijos žemių.

Amerika varžo produktų 
įvežimą iš Indijos; todėl in
dėnai negali gauti reikalin
gų maistui pirkt dolerių, 
skundėsi Indijos ambasado
rius.

JUGOSLAVAI SAKO. 
JOG ČILĖ MELUOJA

Belgrad. — Jugoslavijos 
užsienio reikalų ministerija ' 
užginčijo Čilės išmislus, būk 
du jugoslavų diplomatai 
veikę kaip komunistų agi
tatoriai tame krašte. Čilės 
valdžia padarė tik provoka
ciją prieš tuos diplomatus 
ir sauvališkai juos išvijo, 
sako Jugoslavija.

Darbo 
Bravo- 
Unijos 

prez. 
dviem

BRAVORU UNIJOS 
PROTESTUOJA

Washington . — 
Federacijos ir CIO 
rinių Darbininkų 
užprotestavo prieš 
Trumano raginimą 
mėnesiam sustabdyti alko
holinių gėrimų dirbimą, 
taupyti grūdus. Jei prezi
dento ' paraginimas būtų 
vykdomas, tai daugiau kaip 
100,000 tų darbininkų liktų 
bedarbiais per 60 dienų.

Kiek Gatavos Degtinės
Washington. — Alkoho

lio sandėliuose šioje šalyje 
yra tiek gatavos degtinės, 
kad jos per 6 metus užtek
tų gėrikams.

BijomaMiami, Fla. 
kad naujas uraganas neat- 
pleškėtų į Floridą.
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Andersonas Pries Trumaną
Tą patį pereitą ketvirtadienį du aukšti valdininkai 

padarė vienas kitam priešingus pareiškimuš. Agrikultū
ros sekretorius Anderson sako, kad šitie antradieniai be 
mėsos ir ketvirtadieniai be kiaušiniu patys savaime nie
ko nereiškia, nieko nesutaupo. Jais tik žmonės yra suža
dinami, kad jie nepamirštų Europoje badaujančiųjų.

Tuo tarpu prezidentas Trumanas savo pareiškime 
z prisimygęs tvirtina, kad tos dienos sutaupys daug grū
dų, kuriais Europą galėsime pamaitinti.

Mums atrodo, kad čia sekretorius Anderson supran
ta dalykus geriau ir arčiau prisilaiko prie tiesos, negu 
prezidentas Truman. Jeigu antradienį žmogus nevalgys 
mėsos,- tai valgys kiaušinius. Jeigu ketvirtadienį neval
gys- kiaušinių, tai valgys mėsą. Kur čia tas su taupy
mas, apie kuri prezidentas taip entuziastiškai kalba?

Balkanams Saugoti Komisija
Jungtinių Tautų Asamblėjos Politinė Komisija nuta- ' 

re sudaryti komisiją nuolatiniam budėjimui ir -saugoji- ‘ 
mui Balkanų padėties. Tą žygį pasmerkė Tarybų Są- j 
junga ir slaviškos tautos. • Jos sako, kad jos į tą komi
siją neįeis, nes ji esanti nereikalinga ir kenkianti tautų [ 
savarankiškumui. Bulgarija, Jugoslavija ir Albanija į 
esančios nepriklausomos šalys ir pajėgiančios 
savo reikalus tvarkyti. Jokio ten karo nėra ir niekas 
ten niekam karu negrumoja. Tai kam toji komisija?

Tiesa, yra Graikijos problema, bpt tai jos locna pro- ’ 
blema. Graikijoje eina civiliais karas ir už tai atsako jos i 
reakcinį fašistinė valdžia. Kitos šalys nekaltos ir neturi. 
būti baudžiamos.

Taip dalykas ir stovi. Manoma, kad vis tiek Politi- ' 
nes Komisijos nutarimą užgirs Asamblėja, kurioje mūsų į 
šalis turi daugumą.

Reakcinė Beprotystė
Fašistai ir reakcijomeriai niekad nepasižymi pro- j 

tingumu. Visūr jie vienodi, visur bukapročiai. Blaivai ! 
protaująs žmogus negali būti nei fašistu, nei reakcijo-1 
nierium.

MOKO “KELEIVIO” RE
DAKTORIŲ GRAMATI
KOS — VELTUS 
DARBAS!

Prieš tūlą laiką R. Miza- 
ra “Laisvėje” (Krisluose) 
rašė apie pragyvenimo pro
duktų kilimą ir darbinin
kams gyvenimo sunkėjimą 
Amerikoje. Jis ten žymėjo, 
jog kyla gyvenamųjų pro
duktų kainos.

Paskaitęs tai? “Keleivio” 
redaktorius ėmėsi mokyti 
mūsų Krislų rašytoją lie
tuvių gramatikos. Girdi, 
negalima rašyti “kyla”, bet 
reikia rašyti “kila.” “Kyla”, 
esą, turi kitą prasmę — Il
ginę prasmę, ir t.t.

Mes nemanėme eiti šiuo 
klausimu su “K.” redakto
rium į diskusijas, nes iš jo 
tos pastabos buvo aišku, 
kad labai mažai jis lietuvių, 
rašyboje tenusimano.

Atsirado, tačiau, iš pa
ties “Keleivio” skaitytojų 
tarpo asmuo, kuris, nega
lėdamas pakęsti anos pasta
bos, pasimojo “Keleivio” i 
redaktorių pamokyti lietu
vių rašybos.

Š .m. spalių 8 d. “Kelei
vyje” Br. Zembliauskas ši
taip moko jo redaktorių:

39-tame “Keleivio” nume- j 
r.v.je, skyriuje “žiūrint iš ša-1 
lies” radau įdėtą straipsnelį į 
“Ne kyla, bet kila.”

Būtų labai girtinos pastan

gos, jeigu p. autorius pats 
neklystų ir neklaidintų kitų. 
Ne gėda yra nežinoti, žmo
niška yra klysti, bet klaidinti 
neleistina . Nesu “Laisvės” 
simpatikas ir nesu suintere
suotas ginti jos redaktorių 
prestižą, tačiau manau, kad 
panašios pamokos skaudžiai 
žaloja mūsų kalbą. Jeigu 
autorius tik pats rašytų taip, 
kaip mano, tai niekas jo už 
tai gal nepeiktų, bet kadan
gi jis nori ir kitus taip iš
mokyti,—tas yra netoleruo
tina.

Jei veiksmažodžio bendra
tis pirmajame skiemenyje 
turi balsę “i” prieš “1,” tai 
esamajame laike ji dažniau
sia pavirsta į “y.” Pavyz
džiui, šilti—šyla, svilti—svy
loj dilti—dyla, žilti — žyla, 
pamilti—pamyla etc. Taigi 
ir kilti—kyla, bet jokiu bū
du ne “kila.”

Autoriaus minima kyla 
(liga) nieko bendra neturi 
su veiksmažodžiu kilti. Gi 
lietuvių kalboje panašios rū
šies sinonimų aibės yra, ku
rie tačiau turi visai skirtin
gą prasmę ir negiminingą 
kilmę. Pa v,, vytis ir vytis 
(emblema), pintis ir pintis 
(susipinti) ir kt. Argi gali
ma manyti, kad “šilas” pa-1 
darytas iš “šilti”? Pirmasis 
vienaskaitos kilmininke bus 
“šilo,” o antrasis irgi bus 
“šilo” būtojo kartinio laiko 
trečiajame asmenyje. Nebū
tų pateisintina, jeigu kas už
simanytų, vengdamas to pa- j

našumo, iš veiksmo “šilo” 
nulipdyti kažkokį “šylo.” 
Kalba yra visos tautos nuo
savybė, todėl niekam neleis
tina ją lengvapėdiškai kaita
lioti ir “taisyti.”

Abejojame, ar p. Zemb- 
liauskui pavyks išmokyti 
“Keleivio” redaktorių tai
syklingai lietuviškai rašyti!

GRĮŽTA RUSAI 
Iš RUMUNIJOS

Prieš apie 200 metų 
kai kurie rusai buvo pabė
gę į Dobrudžą, Balkanuose. 
Jie ten gyveno ligi šiol ir, 
kad ir gyvendami ypatin
gose sąlygose, palaikė rusų 
kalbą ir tradicijas.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Dobrudžą buvo Rumuni
jai atiduota. Laike antrojo 
pasaulinio karo ji buvo per
skelta — pietinė Dobrudžą 
buvo atiduota Bulgarijai. 
Taigi ir rumuniški rusai, 
kurie vadinasi lipovanais, 
buvo pusiau perskelti: vie
ni pasiliko Rumunijoj, kiti 
teko Bulgarijai.

Lipovanai užsiimdįpėjo 
daugiausiai žvejyba, — toje 
srityje jie yra ekspertai.

Šiuo metu visi rusai —li
povanai, gyveną Rumunijos 
Dobrudžoje, nusitarė grįžti 
Rusijon. Ir jie grįžta, — 
grįžta po dviejų šimtų me
tų; grįžta į naują Rusiją, į 
socialistinę Rusiją.

Iš Jungtinių Tautų Seimo Konferencijos
Greitai bus mėnesis lai-' 

ko, kai New Yorko mieste 
eina konferencija Jungtinių 
Tautų organizacijos Antro
jo Seimo. Belaukiant šios 
konferencijos radijo komen
tatoriai ir komercinė spau-

Lenkijos delegacijos va- spaudą, kuri be pamato puo
dai, Modzelewski ir Lange, i la kitus Jungtinių Tautų 
iškėlė apkaltinimą prieš ; narius, kuri, veda propagan- 
Jungtinių Valstijų politiką,; dą už karą prieą Tarybų 
kad Trumano Doktrina, šalį ir kitas liaudies demo- 
Marshallo Planas, pagalba kratines- Pespublikaš? 
Graikijai ir Turkijai, buvo, Mrs'. Rooseveltienė,teisi-

LAISVĖSVAJUS
Štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:
$20,000 sukelti prenumeratomis; 
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisvės Bendrovės serais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !

Gražus kontestantų surašąs:
Punktai

Brooklyn© Va j minkai ...................................... .. 752 4
V. J. Stankus, Easton Pa............  ........................292
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. .. • •................ 238
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. ....................  204
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn...........................  150
F. Klaston, Great Neck, N. Y. .. ...........................  112
V. Padgalskas, Mexico, Me. .. ............................... 104
S. Reikauskas, Philadelphia, Pa.................................. 96
A. Navickas, Haverhill, Mass. ............................... 84
J. Balsys, Baltimore, Md............ •........................... 84
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75 P.
F. Balsys, New London .............. 56 *
K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 56' E.

Šlajus, Chester ...................  . 44
Mockaitis-P.Baranauskas
Bridgeport ............................ 52
Cibulskienė, Nanticoke. Pa. 28

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Brooklynas ....... ............................. $44.00
San Francisco, Cal.................... • •........................ 37.00 J
Washingtona, Pa. .............................................. 16.50 k
Philadelphia, Pa............................... • •.................. 4.00
Easton, Pa................................... • ••.............. • •..........4.00
Hartford, Conn. • • • •...................................  3.00
Chicago, Ill...............................................  3.00
Waterbury, Conn........................................... • •.. 1.00
Cleveland, Ohio.......... • • • •........................................ 85c
' Brooklynas pakilo biskutį punktais, prenumeratą 

pridavė L. K. Belte.
V. J. Stankus, Easton, Pa. taipgi prisiuntė prenume-

1 ratų ir aukų. Jis jau antroj vietoj.
Pirmutinis iš Philadelphijos vajininkų pasirodo va

jaus lentelėje, tai S. Reikaukas, jis prisiuntė prenumera
tų.

Iš Nanticocke, Pa., E., Cibulskienė prisiuntė •prenume
ratų.

Kazys Valaika, Cleveland, Ohio, prisiuntė prenume
ratų. ’ - >

Dar laukiame iš didesniųjų kolonijų, kol kas nieko 4 
negavome.

Šį sykį už pavyzdį paimkime Čilės respublikos val
džios pasielgimą. Ji išvijo du Jugoslavijos atstovus, ap
kaltindama juos sukėlime Čilėje streikų! Ar bereikia di
desnės bukaprotystės? Paims du žmonės ir sukels dar
bininkų streikus! Prezidentas Videla pasirodė tikriausiu 
bukapročiu, paskelbdamas, kad du jugoslavai diplomatai, 
kaipo svečiai, sukurstė maįnierius ir kitus darbininkus 
streikuoti ir kelti šalyje suirutę. Kas žino ką nors apie 
darbininkus ir streikus, tai negali nežinoti, kad streikus 
iššaukia sąlygos, o ne vienas kitas agitatorius.

Čilėje reakcija, matyt, pasimojus įvesti šalyje “ra
mybę” diktatoriškomis metodomis. Valdžia sakosi pa
skelbusi karą visam komunistų judėjimui. Atvirai prisi
pažįstamą, kad tai daroma pagal Trumano Doktriną. Či
lės komunistai pradėję agituoti prieš Jungtinių Valstijų 
imperializmą, o Čilės valdžia negalinti tokios agitacijos 
toleruoti, nes tai, girdi, pakenktų geriems santykiams su 
Amerika.

Tame ir bus visa paslaptis. Kad patenkinti užsienio 
jėgas, namie reikia fašistinės diktatūros.

Gyvenimo Namai Kaipo Amerikos Problema
Nėra tokio miesto, kuriame žmonės nevaitotų dėl 

stokos gyvenimo namų. Susikimšimas vietomis toks di
delis, jog tiesiog grūmoja žmonių sveikatai.

Čia nėra reikalo gilintis į tai, kodėl staiga toks na
mų trukumas Amerikoje atsirado. Prie to prisidėjo ir 
karas. Per keletą metų karo laikais namų statyba buvo 
faktinai sulaikyta. O žmonių kiekis kasmet didėja, paau
ga keliais milijonais. ,

Namų stokos klausimas būtų galima lengvai ir grei
tai išspręsti, jeigu valdančioji klase tiktai panorėtų. Vie
na, yra tūkstančiai namų, kuriuose gyvena po vieną ki- 
,tą žmogų. Jie turi daugiau vietos, negu reikia. 'Niekas 
' ųeprižiūri, niekas netvarko. Jei turi namą ir ištęsi išlai
kyti, gali jį-laikyti visiškai tuščią, nors tavo kaimynas 
neturėtų kur prisiglausti. New Yorke yra “singelių” (vy
rų ir moterų), kurie tūri po trijų - keturių kambarių 
apartmentą. Niekas nepriverčia juos tuščius kambarius 
užleisti kitiems. Jeigu Kongresas išleistų įstatymą ir pa
tvarkytų, kiek maždaug vienam žmogui reikia vietos, 
tuojau tūkstančiam benamių atsirastų namų.

Namų statyba taip pat nėra protingai sutvarkyta. 
Beveik visa statyba palikta privatiškoms' kapitalistų 
kompanijoms. Nauji namai taip brangūs, jog vidutinis 
pilietis negali “įkąsti.” Įvairiuose miestuose, tiesa, yra 
valdiški statybos projektai, bet jų tiek mažai, jog jokiu 
būdu negali palengvinti namų stokos.

Pastogė yra būtinai reikalingas daiktas kiekvienam 
•žmogui. Susikimšimas yra visuomenės nelaimė. Tai visi 
-žino ir mato. Vyriausybė ir Kongresas galėtų paskirti 
milžiniškas sumas namų statymui. Jei nors pusė tos 
sumos, kuri yra paskirta militarizmo reikalams, būtų ati
duota namų statymui, į metus kitus nebereikėtų dejuo
ti dėl namų stokos. Bet valdžioje ir Kongrese sėdi žmo
nės, kuriems kas kita rūpi. Liaudies reikalai jiems ant-

da kėlė didelį triukšmą. Tik 
ir šaukė: “Bus puolama Ta
rybų Sąjunga!” “Marshal- 
las Ruošiasi Ofensyvui!”

Generalis sekretorius, su 
'pagalba Saugumo Tarybos,
■ paruošė ilgą dienotvarkį, 
[kuriame buvo 65 klausimai.
Atsidarius Seimui dar eilė 
buvo pridėta, kaip tai, Grai
kijos, Korėjos ir kiti klau
simai, nutaikyti prieš liau-. 
dies demokratines šalis. 
Komercinė spauda tik ir 
šaukė: • “Russia Loses.” 
Marshallas pasakė kalbą, 
kurioje už visus pasaulio 
vargus kaltę vertė ant Ta
rybų Sąjungos ir kitų de- 
mokratin. šalių. Ofensyvas 
pradėtas...

Bet štai išstoja A. Vi
šinskis ir iškelia savo ap
kaltinimus. Jis reikalauja 
laikytis pirmesnių nutari
mų, kaip Jungtinių Tautų 
organizacijoje, taip Didžių
jų Valstybių ministrų. Jis 
reikalauja pašaukti prie 

; tvarkos tuos, kurie agituo
ja už naują pasaulinį karą.

■ Vėliau jis laikė pasitarimą 
su 500 spaudos atstovų ir 

Į darė dar eilei žymių politi- 
; kierių apkaltinimą už ka-
i ro kurstymą.

Jungtinės Valstijos siūlo 
įsteigti “mažą seimelį,” ku- 

I ris nuolatos posėdžiautų. 
Višinskis sako, kad tai yra 
bandymas apeiki Jungtinių 

I Tautų Saugumo Tarybą ir 
laužymas Konstitucijos.

apėjimas Jungtinių Tautų 
organizacijos.

Iškilo dideli ginčai dėl 
naujų narių1 priėmimo. Pot
sdamo Konferencijoje, 1945 
metais, Tarybų Sąjunga, 
Anglija ir Jungtinės Vals
tijos — visos trys pasižadė
jo, kad, kada bus padaryta 
taika su buvusiomis hitle
riškos Vokietijos talkinin
kėmis — Italija, Bulgari
ja, Suomija, Vengrija ir 
Rumunija, tai visos Trys 
Didžiosios (Anglija, Ame
rika ir Sovietai) stos už vi
sų tų šalių priėmimą į 
Jungtines Tautas. Sovietų 
delegatai reikalauja pra
vesti tą susitarimą gyveni- 
man, bet Anglijos ir mūsų 
šalies delegatai stoja1 tik 
už Italijos ir Suomijos įsi
leidimą, gi Bulgarijos, Ven
grijos ir Rumunijos nenori 
priimti, kaip pirmiau atsi
sakė priimti Albaniją ir 
Mongolijos Respubliką.

Į Jungtinių Tautų sei
mą priimta tik Pakistano ir 
Yemeno delegatai. Pastara
sis yra tik dalis Arabijos.

Po karštų ginčų bendro
je Seimo sesijoje, delegatai 
pasidalino į atskiras komi
sijas (komitetus), kur eina 
svarstymas įvairių klausi
mų. Karštų ‘ginčų iškilo 
Žmoniškumo ir Kultūros 
reikalais komitete, kur So
vietų delegatas V. A. Zori
nas reikalavo imtis žygių 
prieš Amerikos komercinę

roję arba trečioje vietoje stovi. Todėl neturime pakan
kamai gyvenimui namų, todėl nesimato tos padėties pa
lengvėjimo.

. .----------------------------------------------------- 4,------------- r--------

Greita Pagalba, Arba Bankrūtas
Anglijos ekonominių reikalų ministras Stafford, 

Cripps pranašauja Anglijai didžiausią nelaimę, jeigu 
greitu laiku Amerika nepribus su pagalba. Marshall Pla
no laukti jinai negalinti. Jau dabar jai reikią daugiau do
lerių iš Amerikos.

Kitaip pasakius, Amerika turi skubintis su bilijoni
ne pagalba, arba Anglijos-kapitalizmui ateis bankrūtas.

i uosi, kad “negalima varžyti 
spaudos laisvės.” Bet Angli
jos delegatas Mr. Davies 
pareiškė, kad “spaudos lais
vė reikalauja ir atsakomy
bės.”

Karšti ginčai iškilo ir dėl 
išrinkimo tūlų narių į Sau
gumo Tarybą. Su 1948 me
tų pradžia baigiasi termi
nas Australijos, Lenkijos ir 
Brazilijos. Jungtinių Tautų 
Konstitucija reikalą uja, 
kad, renkant tokius narius, 
reikia atsižvelgti ir į geo
grafinius reikalus.

Vietoje Brazilijos išrink
tas Argentinos atstovas, tai 
geografiniai pilnai pateisi
nama. Bet vietoje Australi
jos (Anglijos kolonijos), ga
lima būvi) išrinkti kitos jos 
kolonijos — Indijos, bet iš
rinko Kanados, kas geogra
finiai nepateisinama. Maty
ti, kad britai ir jų sėbrai 
manė, argumentuodami už 
“didelę Indiją,” paveržti 
Lenkijos vietą nuo centraii- 
nės Europos šalių, kas geo
grafiniai visai nepateisina
ma.

Po kelių balsavimų tary
binė Ukraina buvo gavus 32 
balsus, o Indija 23. Tarybų 
Sąjungos atstovas Višins
kis paskelbė, kad tai yra 
laužymas taisyklių ir ardy
mas vieningumo didžiųjų 
tautų tarpe. Jis sakė, kad 
jokiame atsitikime Kana
dai nebuvo galima perleisti 
Australijos vietos, o'jeigu 
tas padaryta, tai' negalima 
reikalauti Lenkijos vietos 
Indijai.

Aštriausiai klausimas pa
statytas tai Balkanų arba 
Graikijos reikale. Gen. Mar
shall pradžioje įteikė labai 
griežtą rezoliuciją, apkal
tindamas Albaniją, Bulga
riją ir Jugoslaviją, būk jos 
palaikančios partizanų La
rą prieš Graikijos valdokus, 

Jugoslavijos, Albanijos ir

Aukų šį sykį gavome sekamai:
Po $5: Jonas Sagaitis, Amsterdam, N. Y., L. Daužic- 

kienė, Brooklyn, N. Y.
Po $3: Agatha Dagilienė, Hartford, Conn., K. Abe- 

kienė, Chicago. Ill.
Po $2: Suzana Kazokytė ir F. Kazokienė, Jamaica, 

N. Y., A. Gabalis, Brooklyn, N. Y.
Po $1: J. Meškauskas, St. Sharkey ir V. J. Stankus, 

pastarieji trys iš Easton, Pa.
Ant. Naumavičia, Cleveland, Ohio.
Širdingai dėkojame už auką^.

Laisves Adm-cija.

Bulgarijos (pastarųjų dvie
jų atstovai tik 'į komitetą 
buvo įleisti), taipgi kitų de
mokratinių valstybių atsto
vai už karą Graikijoje kal
tino Graikijos dabartinę re
akcinę vyriausybę. Sovietų 
Sąjunga reikalauja ištrauk
ti iš Graikijos Amerikos ir 
Anglijos armijas, leisti tos 
-šalies piliečiams patiems 
tvarkyti reikalus, ekonomi- 

Inę pagalbą teikti tik per 
[Jungtinių Tautų organiza- 
[ciją. Po ilgų ginčų Geo. 
'Marshall pasiūlė kiek švel- 
[nesnę rezoliuciją, bet ji da- 
Jykų nepakeičia.

Veik po mėnesio posėdžių 
ir daugelio ginčų Jungtinių 
Tautų Antrasis Seimas ne
daug padarė progreso.'

Korėjos klausimas gali 
atpulti. Tiems, kurie manė 
“ofensyyą” vesti, tai sumai
šė kortas, kada Tarybų Są
junga pasiūlė, kad su pra
džia 1948 metų, kaip Sovie
tų, taip Jungtinių Valstijų 
armijos turi apleisti Korė
ją. Korėjos demokratinė 
liaudis sveikina tokį pasiū
lymą, bet reakcininkai rė
kia, kad tai reikštų “komu
nistų įsigalėjimą.”

Tas dar kartą parodo, 
kaip neturi pamato tie, ku
rie šaukia, būk Tarybų Są
junga nori palaikyti Korė
joje armiją. Tas pasiūlymas 
parodo, kad pasagos apie

JAMES G. PATTON 
i prezidentas .Farmers Educa- 
I tional and Cooperative Uni
jos, įspėjo, kad infliacija 
“staugia kaip pūsčios gaisras 
per visą Ameriką ir gra
so paskandinti pasaulį.” Jisai 

) kritikavo tuos savanaudžius, 
kurie už krize kaltina farme- 

! rius. Jis ragino įvesti griežtą | 
I valdinę kontrolę numažinimui 
i kainu ir padidinti gamybą 
plieno. Ir kaltino industriją 

už “sėdėjimo streiką prieš 
produkciją.”

“Raudonosios Armijos kiši
mąsi į vidaus Korėjos rei
kalus” neturi pamato. Kaip 
matome, tai Korėjos demo- j kratinė liaudis pasitiki sa
vo spėkomis; ji sveikina 
abiejų armijų atšaukimą, 
tik reakcija bijosi pasilikti 
be Jungtinių Valstijų armi- y 
jos globos. 4-

D .M. Š.
.. ........ ............................ . ■ ........-—....... y ■ - ............................. ... ...........................

2 pusi., LaisVe (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Spalių 13, 1947



'i

Ką Yale Mokslininkai Patyrė apie Gėrikus ir Alkoholizmo
Jungtinėse Valstijose yra 

750 tūkstančių chroniškų 
alkoholikų. Tie žmonės ne
gali be alkoholio apsieiti, fino. Už poros valandų po 
Alkoholis juos taip paver- pietų jie davė dviem vyram 
ge, kad jie jaučiasi blogiau, 
negu ligoniai, jeigu negau
na kasdien gana įsigerti.

3 milionai ;
perdaug geria ir gali išsivy- Antras vyras svėrė 213 sva- 
styti į tikrus alkoholikus, rų, ir jo kraujyje buvo tik- 
Kiti 58 milionai vyrų ir mo- tai 2 šimtadaliai procento 
torų šioje šalyje skaitosi vi- alkoholio.
dutiniais gėrikais. Tokius1 
skaitmenis paduoda Char
les Stevenson žurnale Na
tion’s Business.

suparalyžiuoja nervus, nuo 
kurių alsavimas priklauso, 
ir tuomet žmogus miršta.

Toks mirtingas alkoholio 
kiekis kraujyje susidarytų, 
jeigu žmogus ant greitųjų 
išmauktų kvortą smarkiau
sios degtinės. Bet veikiau
siai jis netektų sąmonės ir 
užmigtų, pirma neęu iš
baigtų kvortą; taigi dar bū-

i tų jam proga pabusti.
Truputis Alkoholio Taipgi

Vadinasi, neverta mažių-' Mažina Gabumus 
kui prie baro varyti taurę 
po taures lygiai su dideliu. biskelis mažina ...................... .. ............. ..

Yale Universiteto klinika i Nuo Kiek Pasigeria; Nuo protinius gabumus, kaip at- ’ t-mja'ir sklandi

Yale mokslininkai 
do, kad vidutinis 150 svaru ' . „ . _ _ .......... 11

ge riau prasiskiedžia.
Yale Universiteto profe

soriai tatai bandymu patik-

po 4 uncijas alkoholio. Vie
nas vyras buvo 130 svarų, 
ir jo kraujas parodė 4 šim- 

amerikiečių tadalius procento alkoholio. L. I A .....—... r „r OI o —

67 nuošimčiais.
Visi tyrimai parodė, kad 

alkoholis ne spartina, bet 
tramdo smegenų veikimą.

Cheminiai alkoholis yra 
etherio giminė. O etheris 
vartojamas ligoniams- “ap
marinti”, kad jie nejustų 
skausmo, kuomet operacija 
daroma.

Alkoholis visų pirma ap- 
migdo bei “apmarina” sme
genų nervus; tokiu būdu 

i jis atliuosuoja nesmagi] fi-
__ . . .. jzinį arba dvasinį į^eržimą.
Net menkutis alkoholio į Tiesa, tūli žmonės po įsi- 

tizmius ir ’ gčrįmo atrodo gabiau pro-

jų kraujo spaudimą. Nuo 
rūpesčių, susijaudinimų ir 
protinių įtempimų lįraujo 
spaudimas pas tokius žmo
nes galėtų aukščiau pakilti, tokie asmenys, 
jeigu jie truputį neįsigertų. tys nuolat prieštarauja vie

na kitai.
Tokiem sunkiau darbas

nesveikumus pirma, negu 
pradėjo gerti. Kai kurie jų 
buvo silpnapročiai, nusimi- 
nėliai, nuomario ligoniai ir 

kurių min-

o-priknq !ir išlaikyti; jie nesu- o ' k > rrnho olU'i’vnlrltrf i v» Tiirt lon-

I alkoholikams gydyti pata
ria neapsirikti tiems, kurie 
laiko save tik protingai, vi

' rado Yale Universiteto kli-1 
atra- ‘nika-

žmogus tiktai 
autiniai įsigeriančiais Dau- ^rės"alkoholio 2 ■ ■!aučia®i n1etai,p ^vargęs, ir
jrehs jų yra jau peržengę uncįias ir stl.eMali ant tuš. : jam, atrodo kad jis galėtų 

.........či0 <lv dar negirtas. Nuo : geriau dirbti Is tikrųjų al- 
i tiek gėrimo atsiranda 5 į koholis. tik atbukina ir ap- 
: šimtadaliai nuošimčio alko-i tln*doJo T'?1?' Bandynlal 

i patikrino, kad ir po trupu- 
'čio alkoholio žmogus ma
žiau paneša, prasčiau bėga 

■ir netenka tam tikros da- 
1 lies vikrumo darbe ar spor
te.
Protavimas ir Alkoholis
Bet štai kaip alkoholis 

; paliečių protinius gabumus. 
1 Bandomiem Yale univer- 
įsitete žmonėm buvo duota 

ikoholio kraujyje užmigdo i po 2 uncijas alkoholio, ir 
i protaujančiąja smegenų da-; dėl to jie padarė 20 nuo- 

y^llj, ir žmogus tuo tarpu nu-išimčių daugiau klaidų, at
stoja sąmonės. įsakinėdami j panašius klau-

Kuomet kraujyje alkoho- simus, kaip ir pirm įsigėri- 
lio kiekis pasiekia 5 iki 9 i mo. Nuo “puspantės” alko- 
dešimtadalių procento, tai holio protavimas nupuolė

slenkstį į alkoholizmą.
Bandymai

Yale Universiteto profe- .yy." y ; TZ . , .• • • i-m; holio jo krauiwie. Kai kurie
pašaliniai žmonės pasidavė i a^Pa P^gireiais, kada al- 
bandvmams, kiek alkoholio i ,krauJyJe Pasiekia 1 
ęali žmogus “pakelti”, kaip ‘ desimtadah procento. Bet 
tam tikras alkoholio kiekis ■ 
atsiliepia protui, nervams, : 
fiziniams gabumams ir t.t. .■

Alkoholio veikmė buvo1 
mieruojama 
moksliniais 
Ir tie tyrimai atidengė eilę 
įdomiu dalykų.

Pasirodė, kad girtumo; 
laipsnis prikjauso ne i__
nuo to, kiek alkoholio nu
ryta: girtumas daugiau pa-’ 
reina iš to. kokį kraujo nuo
šimtį sudaro alkoholis po 
“įsitraukimo.” v
Maistas ir Praskiedimai
Jeigu skilvyje yra valgioj 

tai alkoholis ne taip greit Į 
susigeria į kraują, ir žpio-; 
gus ilgiau 
blaivumo.

Aluje yra tam tikras nuo
šimtis gryno alkoholio. Ga
lima suskaičiuot, ;------
džiui, iš kiek stiklų alaus 
būtų tiek alkoholio, kaip še
šiose “burnelėse” degtinės.
Bet žmogus greičiau pasi- 0hang pjng ygeį vienu pra
gers nuo sesių stiklelių deg- dėjimu pagimdė aštuonis 
tines, negu nuo visų tų sti - berniukus, kurių vienas mi-

i kraujyje susikuopia 15 šim- i 
itadalių procento alkoholio.

Nuo 2 iki 3 dešimtadalių : 
bei tikrinama i Plento alkoholio kraujyje j 
instrumentais. ,abai |

:4 dešimtadaliai procento ai-1 i i ’l • i * • v • T

GAMTOS IR ŽMOGAUS 
KEISTUMAI

išsilaiko artiI CHINIJOJ GIMĘ
i AšTUONIUKAI

Amerikinė žinių agentūra 
.United Press praneša, kad 

Payyz-,| komunistu valdomam mies- 
telyje Yang Pang Chen, 
kuris randasi į šiaur-rytus 
nuo Tientsino, chinietė

patį farmerį ir beveik toks 
pat dydžio, kaip jo užaugin- 
tojas, Barkley.

nu-
nuo liežuvio.

Kada Gėrimas Darosi 
Pavojingas

Tenka girdėti 
dar ne tikrus girtuoklius,
sakant; “Na, turbūt, reikės 
susivaldyti.” Jie jau patys 
supranta, jog perdaug ge- 
'ria; turėtų klausyti savo 
supratimo ir mažiau “ulia- 
voti.”

Sakysime, žmogus yra į- 
pratęs kas vakaras po vie
ną kitą stiklelį išgerti, ir 
jis to nori. Ar jis jau alko
holikas? Ne visuomet.

Kai kurie sykį kitą pasi
geria per mėnesį taip, kad 
kenkia savo sveikatai, bet 
nejaučia nei reikalo nei no
ro gerti, o tik “taip jiem pa- i 
šitai ko, suėjus su žmonė-' 
mis.” Jie taipgi dar nėra 
alkoholikai.

O štai žmogus, kuris tik 
stikleli alkoholio kasdien 
išgeria, bet jis negalėtų be 
to apsieiti; jis jaustųsi ner
vingas ligonis, jeigu alko
holio porcijos negautų, šis 
žmogus jau alkoholikas, i 
nors ir mažai išgeria.

Ligonius
girto g*alva sako: Tai nie
kis. Dalykai susitvarkys ir 
viskas bus gerai.

Gal jis pykstasi su žmo
na ir nesutinka su vaikais? 
Bet ką tai reiškia įsigėru
siam? Nusispjaut!

Anot rusų partalės, “gir
tam ir marios iki kelių.”

Taip žmogus ir įpranta 
skandint nelaimingumo jau
smą alkoholyje ir pirkt 
smagumą keliom valandom 
saliūne iki dar nesmagesnio 
rytojaus.

Mergininkų Saliūnai
Nemažai moterų ir mer

ginų įpranta lankyt gra
žesnius saliūnus, vadina
mus “cocktail bars” arba 
“lounges”. Tai daugiausiai 
tokios, kurioms nesiseka 

■meilė. Jos bando gėrimu

geba susivaldyt, ir juo len
gviau nušliaužia į.nuolatinę 
girtybę.

Kiti 50 iš šimito buvo pro
tiniai sveiki-ir fiziniai nor
malūs. Jie po truputį pra
dėjo įsigerti su draugais- 
pažįstamais arba, grįždami 
iš darbo, užeidinėjo į smuk
lę “dulkes nuplauti.” Mažu- 
pamažu jie tapo regulia
riais vidutiniais gėrikais, o 
toliau — pilnais alkoholi
kais.

Kiekvienas asmuo turi i širdelę nuraminti ir mėgsta 
šiokių bei tokių nepasiseki-' pasidaifyti į vyrus.
mų arba nesmagumų. Taip Vyrai į tuos pusiau-mer- 

i ir šie gėrikai. Kuomet žmo- giškus saliūnus eina įle tiek 
gus gana “paima’’, tai ap-' gerti, kiek susipažint su 
rimsta rūpesčiai ir nesma-1 dailiomis merginomis bei 
gios mintys, kaltinančios jį j moterimis, pafundyt ir ga- 
už klaidas ir nepavykimus. j ]ų gale “išsivest.”

Savigarbos Pakilimas ir ! P° tokias vietas beme- 
“Marios Iki Keliu” i ūžiodami moteris, daugelis 

j vyrų, ilgainiui taipgi virs- 
Jeigu žmogus buvo ne- ta alkoholikais.

Vyrai j tuos pusiau-mer-

lų alaus, nors lygiai laiko j 
< sugaištų, gerdamas vieną 

e ar kitą, sakysime, po valan
dą. Kodėl? Todėl, kad aluje 
yra grūdinio maisto skys
tame pavidale.

Kai kurie sako, kad alus 
jiem labiau atsiliepia. Bet 
alaus “atsiliepin|as” papra
stai reiškia aptingimą, snū
dą, apsunkimą nuo daug 
skysčio, o ne tokį greitą pa
sigėrimą nuo alinio alkoho
lio. j

Daugelis geria degtinę su 
seltzeriu, kuris yra karbo- 
nuotas (su angliadario du
jomis) vanduo. Nors seltze- 
ris praskiedžia alkoholį, bet 
jis, kaipo karbonuotas van- 

4 duo, pagreitina alkoholio 
susigėrimą i kraują, todėl ir 
paskubina žmogaus apsvai
gimą.

w Sodėje, kuri maišoma su 
degtine, taipgi paprastai y- 
ra karbonuoto vandens.

Patyrę gėrikai, todėl, ne
norėdami pergreitai nusi- 
šnapsuoti, tiktai su papras
tu vandeniu maišo degtinę.
Stambus ir Smulkūs žmo

gus prie Baro
Vieno žmogaus kepenys 

greičiau perdegina alkoholį, 
negu kito. Bet jeigu smul
kus žmogus sunaudos tiek 
pat alkoholio, kaip stambus, 
tai smulkusis bendrai la
biau x pasigers. Nes pas 
stambų žmogų yra daugiau 
kraujo, todėl ir alkoholis

re, o septyni gyveną. Esą, 
motina ir naujagimiai ge
rame sveikatos stovyje, o 
vietinė vyriausybė paskyrė 
jiems didesnes maisto 
ci j as.

KATĖ SU 28 
NAGAIS

Marcella “Butch” Maki, 
iš Waukegan, Ill., turi ka
tę su 28 nagais. Ši katė turi 
po 8 nagus ant priešakinių 
kojų ir po 6 ant pasturga- 
linių. Žiurkėms ir pelėms 
tai jau tikra pabaisa.

Omu*

por-

ANTRADIENIAIS 
SIRGĘS MARKYZAS

Francūzas markyzas Eu
gene de Chaumont, gyve
nęs Dijon’e, per 79 savo am
žiaus metus vis sirgdavo 
kiekvieną antradienį. Jis 
taip buvęs alergiškas tos 
dienos pavadinimui, kad žo
dis antradienis buvo iškirp
tas ir išmestas iš visų jo 
knygų, laikraščių ir kalen
dorių. O vis dėlto jis ir mi
rė pagaliaus antradienį, 
sausio 4, 1780 metais.

KOKIO DYDŽIO 
ESAMA GRYBŲ?

Turin gijoj kartą grybau
tojai rado vieną tikrai ne
paprasto didumo grybą, 
kuris svėrė net 54 svarus ir 
beveik reikalingas buvo kir
vis jį nukirsti.
NEPAPRASTAS 
DRUSKOS EŽERAS

BALTAS ČEREPOKAS
Kapitonas Jose Maria 

Mosqueira, iš Caracas, Ve- 
nezueloj, bežvejodamas Ori
noco upėje pagavo visiškai 
baltą čerepoką, neturintį 
nei mažiausio taškelio jo
kios kitos spalvos. Tai skai
toma nepaprasta retenybe.

Centralinėje Australijoje 
randasi druskinis ežeras, 
•vadinamas Eyre, kurio plo
tis apima 50 mylių ir turi 
100 mylių išilgai. Į šį ežerą 
įplaukia 5 prėsko vandens 
upės, tačiaus jis yra apsi
dengęs 17 colių storumo 
druskos pluta, per kurią 
žmonės gali vaikščioti, kaip 
per ledą.

MILŽINIŠKAS “WATER
MELON AS”

Rockv Ford, Colo. —Far- 
merys D. W.-Barkley čionai 
užaugino milžinišką vande
ninį aguruotį (watermelo- 
ną), 5 pėdų ilgio ir sverian
tį 350 svarų. Šis aguruotis, 
reiškia, buvo sunkesnis už

t

VYNO SENDINIMAS 
BONKOSE

Stiklinėse bonkose laiko
mas vynas neįsisendina ir 
nepasidaro stipresniu. Be 
to, jeigu per ilgai jis būna 
taip laikomas, tai pasidaro 
dar silpnesniu.

LIETAUS LAŠŲ 
SMARKUMAS

Lietaus lašai 
smarkiau nekrinta, kaip 25 
pėdas per sekundę; daugu
mas jų krinta tik 15 pėdų 
smarkumu per sekundę.

niekad

bet štai kodėl. Jie buvo ne
drąsūs, abejojo, arba jų 
mintys ir nervai buvo per
daug įtempti. Alkoholis ap
ramino žmogaus nervus, 
atbukino per didelį jautru
mą; tuomet atsiliuosavo su- 
swvx'Lyvazs, ir žmogus ėmė 
drąsiau kalbėti.

“Ant Drąsos”
Kai kurie advokatai to

dėl, eidami teisman, įsige
ria, ir tada jiem geriau se
kasi argumentuoti. Bet al
koholis nepadidino jų ga
bumų, tik sumažino jų ne
drąsą ir, taip sakant, 
ėmė pančius”
Tie advokatai dar geriau 
argumentuotų teisme, jeigu 
sveikais būdais, be alkoho
lio, galėtų išsilaikyti drą
sūs.

Didžiojo rusų rašytojo 
Tolstojaus bendrai sakyda
vo jam, kad daug labai ga
bių žmonių smarkiai geria 
ir rūko. Tolstojus atsaky
davo: “Jeigu jie negertų ir 
nerūkvtų, tai būtų dar ga
besni.”

Automobilis ir Alkoholis
Alkoholis ne visus Ivgiai 

veikia. Pavyzdžiui, vienas 
“užsidūręs” aut omobilio 
vairuotojas gana saugiai 
važiuoia. Kitas su tiek pat 
alkoholio suvažinėtų teleg
rafo stulpą. Bet ir vikriau
siam automobilistui rizikin
ga įsigėrusiam tuojau Va
žiuoti, sako Yale Universi
teto mokslininkai. Saugu
mas reikalauja bent per va
landą po dvieju uncijų deg
tinės nevairuot automobi
lio. Keturias uncijas išgėręs 
turėtų palaukt dvi valan
das. pirm sėdant-prie auto
mobilio vairo. Tolįau, po 
kiekvienos alkoholio unci
jos automobilistas turėtų 
palaukt dar po valandą.

Ar Alkoholis Visuomet 
Kenksmingas ?

Apdraudos' k o m panijos 
skelbia skaitmenis, kad jei
gu žmonės ir vidutiniai ge
ria reguliariai, tai jie ben
drai patrumpina sau amžių 
šiek tiek. Bet Yale tyrinė
tojai nurodė, jog tūluose at
sitikimuose truputis alko
holio gali būti ir naudingas. 
Taip antai, Yale fiziologijos 
laborator, direktorius dr. 
Howard W. Haggard sako:

Nedidelis alkoholio kiekis 
gali kai kuriems padėti 
maistą “sumalti”, bet dau
giau alkoholio stabdo mais
to virškinimą. “Truputis al
koholio tarnauja kaip ra
mintojas žmonėm pergyve- 
nusiem pusę amžiaus, — tę
sia dr. HaggarcĮ. — Trupu
tis alkoholinio gėrimo pa
lengvina senyviem žmonėm 
skausmus ir senatvės su
stingimą; mažina jų erzu- 
mą ir dvasinius neramumus 
ir žadina norą valgyti. Bis- 
kis alkoholio nelabai didina

drąsus ir jautėsi kitų nie-
■ kinamas kaipo
: nis”, tai įsigėrimas padrąsi-

prastės- “Biednų žmonių Klubas” 
t . o_____Labai didelis nuošimtis

i Įvairios Alkoholikų Rūšys ;na jį, ir jis jaučiasi lygus vyrų traukia į smuklę pasi
imant šimtą paprastų ai-1 su kitais arba net geresnis.: matyt su patinkamu bar- 

Kas blaiviam atrodė keb- i tenderiu bei mandagiu savi- 
klausimas, ninku; sueit draugiškus 

žmones, laisvai ir šiltai pa
sikalbėt, pajuokaut ir iš- . 
girst juokų. Nes kasdieni- 

inis darbas nuobodus ir pa- 
' prastas gyvenimas atrodo 
neįdomus ir pilkas. O sa- 
liūnas, anot amerikonų po- 

biednu žmonių v c

koholikų, Yale mokslininkai ; 
atrado, kad apie 50 jų ture- į lūs 
jo protinius

gyvenimo 
bei nervinius I neatniezgamas mazgas

KAS IR KAIP YRA IŠ 
TIKRŲJŲ

abejų yra vienoda, tai lie- sa^10> Vra 
saus kūno žmonės turi dau- klubas.”

_ .J i x 7: j., x * *

KĄ ŽIURKĖS ŽINO 
APIE LAIVO SKENDIMĄ

Sakoma, kad žiurkės iš 
anksto nusimano apie laivo 
skendimą ir todėl jos pirm 
laiko pasišalina. Kiek tame 
gali būti tiesos? Žinovai 
nurodo, jog žiurkės tokio _____  j.__
nusimanymo visiškai netu-įapie penkis svarus žuvų,’ per Kiek Laiko Išsivysto 
ri. O kad jos laiku pasiša-, kurias jis gana dažnai ati- i Alkoholizmo Paprotys 
liną nuo laivo, kuriam grę- i 
šia skendimas, tai esanti; pasigauna, 
kita priežastis. Žiurkės ne- Į 
mėgsta vandens, ir jeigu 
kurs nors palei laivo dugną 
pradeda po biskį sunktis 
vanduo, tai įgalimas daiktas, 
kad žiurkės pirmiau apie 
tai sužino, negu to laivo 
darbininkai. Todėl esą žiur
kės pirmiau ir išsinešdina. Ikaklės žirafės

giau kraujo už riebiuosius. I Vidutiniai įsigėrus, pa- 
___________ * i švelnėja žmogaus būdas.

PELIKANO MITYBA | Jeigu laikomasi “čienios”,
Su dideliu snapu, kaip ’ falim.a šio to patirti ir apie 

samčiu, jūrinis paukštis pe-■ įmonių ^charakterį, kuomet 
likanas per dieną suryja ( Pe jaučiasi laisvesni.

ma nuo žuvėdrų, arba pats: Daugelis gėrikų, pradė- 
: darni ieškot smuklėse drau- 
' gų, iš tikro nenorėjo alko- 
. holio, gal ir dabar nenori, 
i Bet jeigu jie nuolat ir ilgai 
saliūnuose viešės, tai su lai-

NATURALIS IR 
DIRBTINIS LEDAS

Kūris ledas turi didesnį J. V. PREZIDENTO 
patvarumą — naturalis ar 
dirbtinis? Žinovai sako, 
kad šiuo atžvilgiu patvaru
mas abejų yra lygus. Jeigu 
atmosferinės aplinkybės y- 
ra 'Vienodos, tai nedaro 
skirtumo, kokiais būdas le
das būtų padarytas — jis 
tirpsta vienodu spartumu.

ILGIAUSIAS IR TRUM
PIAUSIAS KAKLAS

Tarpe žirafės ir žvirblio saliūnuose viešės, tai su lai- 
kaklo yra gana didelis galės tapti tokiais alko- 
skirturųas, vienok žvirblys , holikais, kuriem sunku pa
savo kakle turi kaulų daug ’ sitaisyti. Yale Universiteto 

i daugiau kaip žirafė. Ilgą-. Klinika surado, kad viduti- 
...................kakle^ tėra !nįai per desėtką metų tokie 

tik 7 kaulai, kuomet žvirb- išsivysto į paprotinius gir- 
lis turi 16 kaulų. i tuoklius. nors vra išimčių.

ATOSTOGOS
Kaip ilgas metines vaka- 

cijas, jūs manote, gauna 
Jungt. Valstijų preziden
tas? To niekas negali pasa
kyti. kadangi prezidentui 
darbo ir atostogų laikas į- 
statvmais nenurodytas. To,- 
dėl ir vakacijos priklauso 
nuo jo paties.

AUKŠČIAUSI
DEBESYS

Aukščiausia erdvėje plau
kioją debesys randasi už 
bei 7 mylių nuo žemės.
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SAULĖS IR MĖNULIO 
SKAISTUMAS

.Saulės šviesa yra net 
600,000 kartų skaidresnė 
už pilnaties mėnulio šviesą.

RIEBIŲJŲ IR
LIESŲJŲ KRAUJAS

Kai kas gal mano, 
riebesnio sudėjimo žmonės 
turi daugiau kraujo, negu 
liesieji asmenys. Bet taip 
nėra. Jeigu kaulų struktūra

kad

ŽUVŲ DANTYS
Ne- visos žuvys turi dan

tis ir ne visos yra be dantų. 
Pavyzdžiui, auksinės žuvy
tės turi dantukus, kurie, 
tačiau, randasi gerklėje, o 
ne žiaunose. Tuo tarpu 
taip vadinamoji kardo žu
vis (sword-fish) visiškai 
neturi dantų, nors jinai 
veik išimtinai minta tik žu
vimis.

Jersey City. — Sustrei
kavo geležinkelių ekspres- 
manai 5-se N. J. stotyse. •

i tuoklius, nors yra išimčių.
Tikro Alkoholiko ženklai
Tyrinėdami gėrikus, Yale 

mokslininkai statė jiem, 
tarp kitko, tokius klausi
mus:

Ar. tu nekantriai lauki va
landos, kada pabaigsi dar
bą, kad galėtum įsigerti? 
Ar kasdien geri, norėdamas 
užmiršt rūpesčius ir 
vykimus gyvenime, 
arba šeimoje?

Kas dėl to geria, 
gręsia pavojus tapti 
liariu alkoholiku, kaip sako 
žymus Bostono daktaras- 
psichiatras Ab. Myersonas.

PAMATINIS KLAUSI
MAS

Tegul gėrikas pats save 
užklausia: “Ar aš turiu ger
ti? Ar man tikrai reikia?”

Jeigu jausi, kad būtinai 
reikia ir turi gerti, tai pa
kęsk ir susilaikyk, nes jau 
dardi pakalnėn, jau esi al
koholikas. O prisiminus ru- 

(Pabaiga 5-tam pusi.)

nepa- 
darbe

tam 
regu-

3 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Spalių 13, 1947
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— (Istorine Apysaka)

■■■Paraše Justas Paleckis iįįįi

pen kerių metų

caras su sve- 
o netoliese ant

(Tąsa)
Kaipo įsosto įpėdinis, caraitis Nikalo

jus jau turi ir oficialių pareigų. Jam 
tenka priiminėti deputacijas nuo pulkų, 
kurių šefu jis -yra. Kiekvieną kartą jis 
turi apsirengti atstovaujamo pulko uni
forma. Pagal seną tradiciją sosto įpėdi
nis yra visos kazokų kariuomenės ata
manas (hetmonas). Kartu su tėvu Nika
lojus dalyvauja paraduose ir žiūri ka
riuomenės pratimų. Labai mėgo Nikalo
jus dalyvauti karo laivyno apžiūrėji
muose. Matroso uniforma apsirengęs jis 
su admiroliškai pasipuošusiu tėvu iš
vaikščiodavo visas laivų patalpas, žiūrė
davo artilerijos pratimų. Ypatingai gra
žu būdavo žiūrėti burių iškėlimo prati
mų, kada kiekvienas laivas stengdavosi 
atlikti tai kuovikriausiai ir trumpiau
siu laiku, per kelias minutes. Atsisveiki
nant 'laivai saliutuodavo 31 patrankos 
šūviu, o ant visų stiebų skersių sulipę 
matrosai šaukdavo “Ura!”

Bet namie, tėvo rūmuose, Nikalojus 
kuklus, nemėgiamas, užguitas vaikas, ne
drįstąs gyviau pareikšti tėvui ar motinai 
savo meilės, vis labiau įprantąs atsaki
nėti jam trumpai, kariškai: “Klausau, 
tėveli!”, “Tikrai taip, jūsų didenybe!” 
Jam tenka tik su pavydu stebėti kaip 
šposauja jo jaunesnysis 
brolis Mvkolas. v

Vieną kartą Gatčinoj 
čiais sėdi rūmų terasoj,
žemės smėlį kasinėja mažasis Miša. Bū
damas gerai nusiteikęs, Aleksandras III 
paima laistytuvą ir, Mišą pasišaukęs ar
čiau, aplieja jį iš terasos vandeniu. Juo
kiasi Miša, juokiasi storasis tėvas, juo
kiasi svečiai ir dvariškiai.

— Miša, eik persirengti!
Bet Miša priešinasi:
— Tu mane apliejai, o dabar stok ma

go vieton, aš tave apliesiu!
Ir už akimirkos jis jau traukia tėvą 

žemyn: “Greičiau, papa, greičiau!” Nie
ko nepadarysi: generolo munduriu ap
sivilkęs storulis caras nusileidžia nuo te
rasos ir kantriai laukia, kol Miša išlie
ja jam ant galvos visą laistytuvą van
dens. Vienas antru patenkintas tėvas su 
sūnumi eina persirengti.

Nikalojus niūrus iš tolo' žiūri į tą 
vaizdą. Jis niekada neišdrįsdavo taip 
laisvai, elgtis su tėvu, o tuo labiau da- * 
bar, kai visi iš jo reikalauja stropumo 
ir rimtumo.

1884 metai. Šie metai įžymūs Nikalo- 
jui. Jis sulaukė 16 metų ir savo gimimo 
dieną gegužės 6 (18) prisiekia carui ir 
tėvynei, nes pagal įstatymą jis jau lai
komas pilnamečiu ir pilnateisiu sosto 
įpėdiniu. Ta proga išleistame manifeste 
caras kreipėsi į pavaldinius, kviesdamas 
kartu su juo pasimelsti, kad “Dievas su
stiprintų jaunąją pirmgimio esūnaus ir 
įpėdinio sielą, įkvėptų į jo širdį išmintį 
ir teisingumą jo aukštoms, Dievo valios 
skirtoms pareigoms atlikti.”

Kadangi caras yra ir vyriausias gink
luotų jėgų vadas, Nikalojui teko išeiti ir 
karo mokslus. Eilė žymiausių profesorių, 
jų tarpe gen. Dragomirovas, gen. Obru- 
čevas, gen. Leeris ir k.* dėstė jam kariuo
menės karišką paruošimą, strategiją, 
karo istoriją, fortifikaciją, jūros karo ir 
kitus karo mokslus. Greta teorijos rei
kalinga ir praktika, tad Nikalojus turi 
atlikti stažą' kaipo rikiuotės .karininkas. 
Jis paskiriamas jaunesniuoju karinin
ku leib gvardijos Preobražensko pulkan, 
kurio vadu yra jo dėdė didysis kuni
gaikštis Sergiejus AleksandroviČius.

Tuo būdu iš siaurojo šeimynos rato 
Nikalojus patenka į platesnę visuomenę^ 
kuri daro įtakos jo būdui. Tai gvardijos 
karininkų ir įvairias kariškas pareigas 
einančių didžiųjų kunigaikščių draugija. 
Rūpestingai atlikdavo Nikalojus savo 
pareigas, vadovaudamas puskuopei, pas
kui kuopai. Su šiuo pulku Nikalojus du 
kartus stovyklavo. Paskui jis perėjo i 
leib gvardijos gusarų pulką kavalerijos 
tarnybai atlikti. Ir čia jis buvo dvejus 
metus ir du kartus stovyklavo. Pagaliau 
persikėlė į gvardijos artileriją, kur išbu
vo vienerius metus, o grįžęs į Preobra
žensko pulką, jau pulkininko laipsny, va- • 
dovavo šio pulko 1-mąm batalionui iki 
sėdo į sestą. Pulkininko laipsny jis išbu-

a

ANTANAS VENCLOVA

N. A. Nekrasovas
(1821—1877)

3

vo ir visą amžių. . ,
Žinoma, rikiuotės tarnyba caraičiui 

buvo pramoga ir proga susidurti šiek 
tiek su gyvenimu. Su kareiviais jis susi
tikdavo tik muštro santykiuose, kartais 
mėgdavo klausyti kareiviškų dainų, ta
čiau iš' jo užrašų nematyti, kad būtų su
sidomėjęs kareiviais kaipo liaudies at
stovais, kad būtų įsigilinęs į jų reikalus 
ir rūpesčius. Tiesa, parinktoji ir gerai 
išmuštruotoji caro gvardija mažai ir bu
vo tikusi realiajam gyvenimui atstovau
ti. Tad čia, kaip ir visur, caraitis mato 
tik parodomąją gyvenimo pusę, gyveni
mo fasadą. Už tat gvardijos karininkų 
draugija uoliai supažindino caraitį su 
aukštosios gvardiečių kastos papročiais 
ir tradicijomis, kurių centre buvo įvai
rios rūšies girtuokliavimas. Šiuo 
atžvilgiu svarbiausiu jau
nuolio Nikalojaus vadovu buvo jo dė
dė ir pulko vadas Sergiejus. Žinoma, ir 
be jo “vadovų” atsirado daug, nes vi$i 
karininkai kibte kibo prie būsifnojo ca
ro. Ir nenusivylė: dauguma jų vėliau 
padarė puikią karjerą, pasinaudodami 
asmeniška pažintim su caru.

Kokie buvo tie gvardijos ir didžiųjų 
kunigaikščių sluoksniai matyti iš to, kad 
Aleksandrui III teko su atviru skandalu 
pašalinti iš gvardijos 20 karininkų dėl 
jų nenormalių palinkimų ir ištvirkavi
mo. Įdomu, kad tų pašalintųjų karjera 
nedaug tenukentėjo: Nikalojus juos vė
liau aprūpino puikiomis vietomis. Pa- 

* vyzdžiui, du jų pasidarė dvasiškiais ir 
abudu — pravoslavų archijerejai — vy
skupai Hermogenas. ir Serafimas — bu
vo žymūs caro sostp šulai.

Apie tų laikų girtuokliavimą aukštes
niųjų sluoksnių jaunimo tarpe, o ypač 
caro gvardijos karininkijoj, kurioj buvo 

, vieni ’turtuoliai aristokratai, pasakoja
mi daug nepaprastų dalykų. Paplitęs 
buvo gėrimas “aršinais,” kur vienas prie 
kito sustatoma ištisas aršinas degtinės 
stikliukų ir juos visus reikia išgerti no
rint įrodyti savo “ištvermingumą.” (Ar
šinas — rusų matas, kiek trumpesnis už 
metrą.) Arba ne mažiau žinomas gėri
mas “laiptais”, kada lipama laiptais į 
antrą aukštą,'^o pakeliui išgeriama ant 
kiekvieno laipto pastatytą degtinės ar 
konjako stikliuką. Mėgiamiausias Ser- 
giejaus . Aleksandrovičiaus žaidimas bu
vo “staugti vilkais.” Gusarų karininkai, 
žinoma, jau nusigėrę iki tam tikro laips
nio, visiškai nusirengdavo 1 ir, išbėgę į 
stovyklos sodus ar gatves, atsitūpdavo 
ant “paskutinių kojų” (rankos buvo pir
mutinės kojos) ir imdavo garsiai staug
ti. Tada tarnas išnešdavo pilną kubilą 
šampano ir visas “vilkų būrys” keturio
mis, staugdąmas, kaukdamas, stumdy- 
damiesi ir kandžiodamiesi, uoliai lakda
vo šampaną#tiesiog iš kubilo. Tas išdy
kavimas buvo didelėj madoj Nikalojaus 
jaunystės laikais.

Didysis kunigaikštis Sergiejus bend
rai turėjo keistų palinkimų. Pasakoja
ma, kad jis mėgdavo pasilipęs ant stogo 
ir visai nuogas dainuoti serenadas savo 
meilužei. O apie šio didžiojo kunigaikš
čio nenormalius santykius ir ištvirkavi
mus aukštoji Petrapilio visuomenė pla
čiai ir atvirai kalbėjo.

Nikalojus nuo pat 9 metų amžiaus 
pradėjo užrašinėti savo pastabas. La'bai 
tvarkingai, beveik kasdien jis užrašyda
vo ką nors į dienyną. Bet jo užrašai tai 
nuoga įvykių registracija, būtent, ką jis 
tą ar tą dieną darė, kur buvo, su kuo 
susitiko, kaip išmiegojo, koks buvo oras. 
Dienynas visai menkai teatskleidžia Ni- 
kalojaus vidujinius išgyvenimus, bet jis 
duoda medžiagos sudaryti caraičio ir vė
liau caro' kasdieninio gyvenimo vaizdui. 
Tais kai/o tarnybos . laikais Nikalojus, 
greta užrašų apie manevrus ir prati
mus, pažymi jr girtas pramogas:

?Į “Nuostabiai linksmai praleidom nak- 
) tį: pietavom, siautėm šiene, bėgiojom po 
-sodą, šokinėjom, laipiojom ant stogo ir 
po vakarienės pasakojom anekdotus” 
(1890 m. birželio 23). “Pas Atamancus 
sustojom, buvo geroki užkandžiai ir iš
gėrimas ... Po popo ir dviejų diakonų 
korimo ceremonijos gulėjom pievelėj ir 
gėrėm” (VI—26). l

t '
(Bus daugiau)

. . Nė viename rusų lį
sti tokia 

nepasireiškė 
charakteris, 

ir viltys, 
Liga ir

Nekrasovo 
tai, ką jis su- 

poeiną “Kam 
gyventi” sta- 

su pačiais įžy-

(Tąsa)
Pats pagrindinis Nekrasdvo 

kūrinys, kuriam medžiagą jis 
rinko 20 metų iių kurį atsidėjęs 
rašė 13 metų; kuris yra tar
tum visos jo kūrybos kvinte
sencija — tai poema “Kam 
Rusioje gera gyventi.” ši po
ema Nekrasovo kūryboje už
ima -tokią pat vietą, kaip Puš
kino ..— “Eugenijus Oniegi- 
ginas” arba Tolstojaus—“Ka
ras ir taika.” Tai, vieno kri
tiko pastebėjimu, “ištisa bau
džiavinės ir pobaudžiavinės 
Rusijos gyvenimo enciklopedi
ja, grandioziška sumanymo 
platumu, įsiskverbimo gyliu į 
įvairių to meto Rusijos klasių 
žmonių psichologiją, tipų tei
singumu, ryškumu ir įvairu
mu
teratūros kūrinyje 
jėga ir teisybe 
rusu liaudies 
įpročiai, pažiūros
kaip šitoje poemoje, 
mirtis nutraukė 
darbą, bet ir 
spėjo sukurti, 
Rusioje gera 
to į vieną eilę
miausiais ne tik rusų, bet ir 
pasaulinės grožinės literatū
ros kūriniais.” (D. J. Raichino 
str. apie Nekrasova knygoje 
“Russkaja literatūra,” Učped- 
giz., Moskva, 1941, 291 pusi.)

i

Poema autoriaus sugalvota 
kaip pasaka. Kryžkelėje su
sirenka septyni mužikai ir nu
taria eiti ieškoti pasaulyje 
teisybės. ' Pavaizdavimas visa 
to, ką keliautojai matė savo 
nuostabioje kelionėje, kaip tik 
sudaro poemos turinį. Savo 
poemą pradėjęs tuoj po bau
džiavos panaikinimo, poetas 
keletą kartų keitė jos planą, 
rodydamas, kad pobaudžiavi
nėje Rusijoje visi valstiečiai, 
kaip buvo, taip ir liko nelai
mingi. Bet vėliau, praeito 
šimtmečio 70 metais, poetas, 
poemą tęsdamas toliau, matė 
kylantį Rusijoje revoliucinį 
sąjūdį, matė tas naujas jėgas, 
kurios rengėsi pertvarkyti gy
venimą teisingesniais pagrin
dais. Jau ligonis poetas ga
vo laišką iš vienos mokytojos, 
kuri rašė suradusi laimę, tar
naudama liaudžiai. Poetas 
atsakė > mokytojai: “Laimė, 
apie kurią jūs rašote, galėtų 
sudaryti mano poemos tęsinį. 
Jai nelemta būti pabaigtai.” 
Nors poema ir nebuvo baig
ta, bet paskutinėje jos dalyje 
mes randame pavaizduotą 
“liaudies gynėją,” “liaudies 
laimės įsikūnijimą,” tikrai 
laimingą žmogų. .

Poemoje parodyta daugybė 
Rusijos valstiečių tipų, jų al
kanas, lopytas gyvenimas. Po
emoje randame vietų, 
vaizduojamas valstiečių 
monėjimas, supratimas
kad “dievas, caras ir ponas” 
—trys stulpai, kuriais remiasi 
visa valstiečių išnaudojimo 
sistema. Čia taip pat randa
me vietų, kuriose matyti, kaip 
stichinis valstiečių nepasiten
kinimas pamažu pereina į at
virą, sąmoningą nepasitenki
nimą ir maištavimą.

I •

Poemoje Nekrasovas pavaiz
davo ir kovotojus dėl valstie
čių laimės, tokius, kaip Save- 
lijus, kuris, perėjęs ’ katorgas 
ir kalėjimus, ųesulenkia nuga
ros, nemeta kovos dėl valstie
čių laisvės. Savelijuš, vieno 
kritikė pastebėjimu—tai liau
dies’ darbštumo, gajumo, ne
gęstančio veržimosi į laisvę ir 
nepriklausomybę įkūnijimas. 
(Ibid. 294 pusi.)

Antroje poemos cįalyje ran
dame būdingų epizodų, geni
aliai parodančių rusų valstie
tės likimą Matrionos Timofie- 
jevnos asmenyje, šios moters 
laiminga tik vaikystė, nors 
ęlirbti ji pradeda jau nuo pen- 
kerių metų. Sunkiausias dar
bas, nelaimingas ištekėjimas, 
kūdikio mirtis, vyro mušimas, 
našlystė — niekas nępalaužią 
šios liaudies ‘Moters Jos šir-

gerbė- 
perne- 
proza- 
Tačiau 

pa- 
kad jis rašąs ne 

Jo skaitytojai buvo 
Jį skaitė demokratinė

Binghamton, N. Y
Numirė Marijona Bekerienė

kur 
są- 
to,

dysis Majakovskis. Kaip nie
kas kitas, jis mokėjo naudotis 
liaudies daina, rauda; jo eilė
raščiai dažnai išaugdavo iš 
dainų ir virsdavo liaudies dai
nomis — didžiausias įmano
mas poeto pripažinimas. Ne
krasovo gyvo ir po mirties ne
mėgo “grynojo meno” 
jai. Jiems jis atrodė 
lyg grubus, daiktiškas, 
iškas, tendencingas,
pats Nekrasovas 
brėždavo, kad jis rašąs 
jiems, 
kiti.
jaunuomenė, moksleivija, raš
tingieji darbininkai.
savimyla būtų 
ta, — kalbėjo 
jeigu bent po 
rusų valstietis 
eilėraščius!”

Suglaudžiant visa tai, kas 
aukščiau kalbėta, reikia pa
sakyti, kad Nekrasovas savo 
kūryboje genialiai išreiškė iš-! 
tisą Rusijos visuomenės gyve-' 
nimo epochą. “Jis buvo ti
kras 60-70 metų kartos poe
tinis vadovas. Jo įnirtinga,
sielvartinga poezija padarė 
galingos įtakos ne tiktai re
voliucinei jaunuomenei, bet ir, 
didiesiems realistams tapyto- 
jams-dailininkams “peredviž- 
nikams,” kurių pripažintas; 
mokytojas ir draugas jis bu
vo. Nekrasovas suartino po
eziją su liaudimi, įvedė į li
teratūrą naujų temų ir vaiz-; 
dų, atnaujino ir išplėtė poe
tinį žodyną.” (Aukščiau mi
nėtas D. J. Raichino str., 306. 
pusi.) Nekrasovas buvo ko
votojas dėl pažangios, tikrai 
tautinei, demokratinės litera
tūros. Štai kodėl V. 1. Le- i 
ninas, kuris mylėjo Puškiną, 
“mylėjo ir puikiai pažinojo,- 
N. K. Krupskos žodžiais ta
riant, — Nekrašo,vą. Voš ne 
mintinai Nekrasova išmoko.” 
Nekrasovo poezija darė nema
žą • įtaką tokiems stambiems ■ 
poetams, kaip Briusovas ir 
Majakovskis. Nėra abejonės, 
kad ir daugelio geriausiųjų 
šių dienų tarybinių poetų, to
kių kaip Demjan Biednyj, J 
Tvardovskis, Isakovskis, Le- j 
bedevas-Kumačas ir kitų, kū-! 
ryboj nesunku aptikti apvai-! 
sinančios didžiojo liaudies po-i 
eto Nekrasovo įtakos.

Nekrasovo kūryba nenustojo ■ 
savo aktualumo ir šiandien. Ji

“Mano 
visai patenkin- 
Nekrasovas, — 
mano mirties 
skaitytų mano

tvirtai persiėmė 
idėjomis, 

laikraščių 
darbiniu-

Sunkios ligos kankinama, is- 
sirgusi virš pusmetį laiko, spa
liu 4 d. numirė Marijona Be
kerienė.

Marijona, buvo kilusi iš Už- 
ubalio, Pušaloto valsčiaus, Pa
nevėžio apskrities. Amerikon 
atvyko su dviem vaikais pas 
vyrą 1913 metais, čionai, lai
kui bėgant,
pažangiųjų žmonių 
pamylo knygų ir 
skaitymą, įsijungė į 
kiškų organizacijų
pagal savo išgalę rėmė visą 
pažangiųjų žmonių judėjimą. 
Ją dažnai matėme ir vaka
rienių ruošime, ir plakatų iš
nešiojime, ir mūsų dienraščių 
—Laisvės ir Vilnies—vajuose 

Į bedirbančią-begelbstinčią.
Netolimoj praeityj, kai scc- 

l nos mėgėjai imdavosi ruošti 
spektaklį-vaidinimą, Marijona 
būdavo viena nuolatinių suf- 
1 i orių 
bandė. O 
mą tai ir 
vo.

Ji buvo 
; tinęs Bendrovės, Liet. Litera
tūros Draugijos ir Liet. Dari). 
Susivienijimo.
duktė taip pat yra LDS na
riais. Su šio miesto lietuviais 
ji turėjo ^plačią pažintį, su 
kiekvienu rado kalbą, kiekvie
ną užjautė ir paguodė nelai
mėje, aplankė ligonį ir numi
rusį palaidojo.

Gęstant Marijonos gyvybei, 
jos artimieji labai rūpinosi jos 
likimu, tačiau pagelbėti nie
kuo negalėjo, nes liga kuo to
lyn. tuo labyn ėmė jos jėgas 
pakirsti. Galų gale mirtis ir 

i išplėšė ją iš gyvųjų tarpo.
Jos šermenys buvo papuoš

tos didele ghusa gražių gėlių 
ir daugelis lankytojų atėjo 
paskutini sykį pažvelgti į bu
vusią draugę. Laidotuvėse, 
spalių 6 d., kad ir darbo die

nioje, atvyko skaitlingas būrys, 
lietuvių palydėti ją į Glen
wood kapinyną ir skyrėsi su 
prislėgtu jausmu, su gailesčiu 
ir daugelis su ašarojančiomis 
akimis. Prie kapo man teko 
pasakyti palydovams keletą 
žodžių apie Marijonos veiklą 
mūsų gyvenime, įvertinti jos 
darbus ir palinkėti jai amži
nos ramybės.

Marijona paliko liūdintį vy- 
dotis liaudies kalba, jos įvaiz- ‘ kovingai reaguodavo Į aktu- Antaną Bekerį, sūnų Alek- 

► meto klausi- sandrą ir dukterį Oną: brolį

. Sykį kitą ir vaidinti 
jau kitus j vaidini- 
dažnai pakurstyda-

nare Lietuvių Tau-

Jos sūnus ir

nes, 
tas 
kas 
dėl

■ vas mokėsi iš 
kūmo lobyno,” 
sakos, 
liaudies 
žodžius, 
liau dies
visą plačiąją margąją 
buitį. Todėl nerasime 
literatūroj fe poeto, kuris

dyje tebetvyro gili meilė 
žmonėms, kilnumas ir geru
mas, toji šviesi žmoniškumo 
ugnis, kurios niekas nepajė
gia užgesinti.

Poemoje Nekrasovas parodo 
skaitytojui ir to meto rusų 
dvarininkų tipus. “Dar Ne
krasovas ir Saltykovas-Ščedri- 
nas,—rašė Leninas,—rusų vi
suomenę mokė po sušukuota 
ir pomaduota Apsišvietimo iš
ore pažinti baudžiavinio dva
rininko grobikiškus interesus, 
mokė’neapkęsti panašių tipų 
veidmainingumą ir nejautru
mą...” (Lenino Raštai, XII 
t., 9 pusi., rusų leid.)

Teigiamiausias poemos ti
pas, į kurį Nekrasovas sudėjo 
savo svajones, savo geresnio 
gyvenimo ilgesį liaudžiai,—tai 
seminaristas Griša D.obrosklo- 
novas. .Sunkus gyvenimas jau
nuolį suartino su liaudies rei
kalais ir nustatė jo gyvenimo 
linkmę. Į Grišos asmenį poe
tas sudėjo daug bruožų to 
žmogaus, kurį jis giliai mylė
jo, būtent, Dobroliubovo bruo
žų. Griša—tai žmogus, gyve
nąs ne savo, o liaudies inte
resais; jo nebaugina jokia ko
va, jokia auka, kurios iš jo 
gali pareikalauti susidūrimas 
su tamsia ir beteise tikrove-. 
Griša ne vienas savo kelyje. 
Į kovos kelią dėl liaudies tei
sių išeina vis nauji ir nauji 
šimtai žmonių, tokių pat ide
alistų, kaip Grišą. Ir ( 
suranda tikrąją laimę, 
Nekrasovo nuomone, tik 
gali būti tikrai laimingas, 
ištisai pasiaukoja kovai 
liaudies gerovės.

Nekrasovas, rašydamas apie 
liaudį ir liaudžiai, ne tik sa
vo poemai, bet ir daugybei ki
tų kūrinių surado tą formą, 
kuri suprantama milijonams. 
Tolimas bet kokiems forma
listiniams triukams, Nekraso- 

“rusu liaudiš- 
t. y. iš tauto-

Jis puikiai pažino 
pasakas, dainas, prie- 

Jis giliausiai pažino 
papročius, įpročius— 

jos ,
rusų ! tebėra aktuali tuo, kad Ne- i 
būtu 1 krasovas vaizdavo savo metol

mokėjęs taip sėkmingai nau- tikrovę, kad jis aistringai ir .. . .. • • • »»Z> n ^11 Azln VA i o Ir 111 - I
džiais, įvairiais tautosakos ele- š alinusius savo 
mentais ir priemonėmis, kaip uius, kad jis visą savo amžių joną Vaicekauską, seserį Ele- 
Nekrasovas. . buvo atsidavęs ir nuoseklus ną Blinkevičienę ir \ i__ __

Labiau negu kuriam kitam 
poetui Nękrasovui tinka liau
dies poeto vardas. Giliausio
mis savo kūrybos šaknimis jis 
buvo suaugęs su liaudimi, iš i 
jos gyvenimo mokęsis, sėmęsis j 
medžiagą ir formą savo kuri- I 
niams. Jeigu Puškino geni
jus pirmasis rusų poezijoje at- į 
kreipė dėmesį į liaudies gyve
nimą ir liaudies kalbos loby
ną, jeigu jis, o po jo Lermon
tovas sukūrė 
čius 
reikšmę, tai po šių 
ezjjos kolosų mirties 
jada poetų atplėšė 
nuo gyvenimo, nuo 
liaudies rėikalų. • 
vas grąžino jai “aukštąją pa
skirtį, įkvėpė jai naują gy
vybę, suartino ją vėl su liau
dies gyvenimu, su liaudies 
kalba, naujose visuomeninėse 
sąlygose rusų poeziją žymiai 
pastūmėjo pirmyn. Neatmes
damas didžiųjų Puškino ir 
Lermontovo tradicijų, Nekra
sovas buvo aistringas naujų 
kelių ieškotojas, žinodamas, 
kad tie nauji keliai eina per 
pačią liaudies širdį, per pačią 
liaudies gyvenimo tirštumą. 
Nekrasovas, kuriam buvo ne
pakeliui su savo meto poetais 
dvarininkais — Fetu, Maik^- 
vu, Slučevskiu* — sukūrė sa
vo stilių, paprastą ir daiktiš
ką, įvesdamas į savo kalbą 
žodžių ir posakių, kurie anks
čiau buvo laikomi poezijai ne- 
tjnkamąis. Jis įvedė į savo 
poeziją daugybę tų gyvosios 
kalbos intonacijų, kurias vė
liau taip mėgo ir taip daž
nai savo poezijoje vartojo di-

kūrinius, turi n- i 
nemirštamą pasaulinę į 

rusų po- 
visa ple- 

poeziją j 
degančių 
Nękraso;.

atsidavęs ir nuoseklus ną Blinkevičienę ir viena se- 
liaudies gynėjas nuo visokių ;Suo yra likusi Lietuvoj, 
naudotojų ir engėjų. Geriau
siąja savo kūrybos dalimi Ne- Vo pakviesti į Lietuvių Svętai- 
krasovas yra gyvas pavyzdys nę? ]<ur Bekerių šeimos rū- 

' ir drauge priekaištas tiems pėsčiu buvo paruošti Užkan- 
į mūsų rašytojams, .kurie savo . tižiai. Svetainėje visa eilė da- 
! kūryboje vengia realios, gy- ■ lyvią buvo pakviesti pasakyti 

j įveliamosios tikrovės vaizdavi-! p0 keletą žodžių. Visi, ku- 
■ jmo, kurio dairosi į praeitį ir į rife kalbėjo, įvertino Marijonos 

vis dar nesiryžta pilnutini’aidarbus, apgailestavo, kad mir- 
jsijungti į naujos. Tarybinės į tis per anksti atskyrė ją nuo 
Lietuvos kūrimą .visų darbo, mQSų, ir visi pareiškė užuo- 
žmonių laimei. jautą liūdinčiai Bekerių šei-

(Daugiau bus) . 'mai- • -Wlionis.

Nuo kapinių palydovai bu-

♦

Sceniškas Muzikos Vaizdas-
re'ngia sietyno choras

• šeštadienio vakare,

Lapkričio (Nov.) 1, 1947
180 New Yorke Ave. Newark, N. J.

SCENOS ATIDARYMAS 7:30 * ĮŽANGA $1.00

Gerbįamieji! Tai bus nepaprastai įvairus muzika- 
liškas' vakaras.' Scena parašyta ir sutaisyta paties 
Sietyno. Jį išpildys Sietyno Chorąs, Vyrų Oktetas 
ir solistai. Taipgi bus garsi solistė Violet Cypaite iš 
Cleveland, Ohio, ir mūsų mylimas Rusų “Volga” 
šokikų grupė.

Po koncertui bus šokiai prie geros orkestros.

Kviečia visus
SIETJNO CHORAS.

4 pusk, Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Spaliu 13, 1947



Ką Yale Mokslininkai 
Patyrė Apie Gėrikus

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

sų patarlę, “nuo norėjimo 
yra pakentėjimas.”

Alkoholikas yra ne tas, 
kuris geria todėl, kad* nori, 
ir kiek pagėręs, pasitenkina 
ir išeina. Tikras alkoholio 
vergas yra tas, kuris jau
čia, jog be alkoholio negalė
tų apsieiti; kuriam alkoho
lis pasidarė “būtinai reika
lingas”, kaip koks surami
nimo bei apmigdymo vais
tas.

Ant Dugno
Besistengdamas alkoho-
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PIRKITE MEDAUS

Waterbury, Conn.
Labai svarbus visų Water- 

burio lietuvių susirinkimas 
įvyks trečiadienį

liu užpilt vargus-rūpesčius, 
žmogus pagaliau, nusmun
ka į nelemčiausią vargą ir 
nupuolimą — atsiduria ant 

i gyvenimo dugno,, kaip alko
holikas. Buvęs naudingas 
žmogus virsta, nelyginant, 

; kokiu skuduru.
Gerai sako brooklyhietis 

|Džeris; “Niekas tiek nenu- 
! kenčia, kaip pijokas.” i Nu- 
1 kenčia jo sveikata, medžia- 
į ginė būklė, garbė; nukenčia 
I šeima ir judėjimas, kuriam 
jis priklausė. O prasiblai- 
vymo tarpais sąžinė be gai
lesčio plaka jau ne kaip mo
tina, bet kaip kalėjimo bu
delis. J. C. K.

KIEK TOLI MATOSI 
Iš EIFELIO BOKŠTO

Iš Paryžiuje esamo Eife
lio bokšto viršūnės matosi 
apylinkės per 85 mylias to
lumo.

Me,1,,s Y1sv^uiN!‘udingasi Spaliu 15 October
Medaus galima gauti pas 

bitininką
P. TUMELį 

Kuris turi Bičių FarmaV V

Farmingdale, L. L
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:
P. TUMELIS

58-19 61st St., 
Maspeth, L. L, N. Y.
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VENTA SALĖJE
103 Green Street

Čia turėsime pasitarimą 
Amerikos Lietuvių Kultūrinio 
Centro namo reikalu ir Lais
vės vajaus reikalu. Dalyvaus 
P. BUKNYS iš Brooklyno, ku
ris suteiks mums informacijų 
apie dienraščio Laisvės reika
lus ir apie perkamąjį naują 
namą.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

: PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-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.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. ♦

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

Laidotuvių 
Direktorius

★
Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias ,
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
nn-T-nr'-r-Trza...^ .............. .■ .ic-, ipm. -wtauira,

MONTREAL, CANADA
Pasimirė

Rugsėjo 22 dieną pasimirė 
Vincento Mickevičiaus žmona, 
po mergina Uršulė Večerskytė, 
sulaukusi 78 metų amžiaus. Pa
staruoju laiku gyveno Longelo- 
je. Palaidota rugsėjo 24 d.

Prasidėjo Vilijos Choro 
Pamokos

Spalių 9 d., ketvirtadienį, 
8:30 vai. vak., Vytauto Klubo 
salėje prasidėjo Vilijos Choro 
pamokos. Visi buvę choristai 
ir choristės bei norintieji pri
klausyti Vilijos Chore, kviečia
mi atsilankyti ir dalyvauti pa
mokose.

Pereitu metu sezone Vilijos 
Chore dalyvavo gražus būrys 
lietuvių jaunimo. Ir šiame sezo
ne tikimasi, kad jaunimas 
skaitlingai dalyvaus. Ypatingai 
turėtų atkreipti daug domės- į 
chorą lietuviai, turinti jaunas 
dukteris ir sūnus. Choras duo
da progą jaunimui smagiai ir 
gražiai laiką praleisti ir tuo 
pačiu kartu išbandyti savo me
ninius gabumus, kai kabaretai, 
pulrūmiai ar saliūnai jaunimą 
nuveda į blogus kelius. Tėvai 
turėtų iraginti savo jaunuolius 
stoti į chorą. Dar neteko nu- 

i girsti, kad nors vienas choro 
i narys būtų nuėjęs blogais ke- 
į liais. Ir tėvai, kurie leidžia vai- 
! kus dalyvauti ar tai chore, ar 
’ kitoje kurioje meno srityje, 
j apsaugo savo jaunimą nuo dau- 
i gelio blogumų.

Apart jaunimo, yra kviečiami 
i ir suaugesni© amžiaus daininin- 
i kai. Jaunimas yra choro, pa- 
Į puošnias, bet suaugesni ' yra 
j choro “nugarkaulis,” be kurio 
| vargiai Vilijos choras gyvuotų. 
Todėl yra pageidaujama dau
gelio ir taip vadinamų “senių.”

Mėsos Darbininkų Streikas
Jau ■ trys savaitės kai čia 

streikuoja mėsos įmonių darbi- 
■ ninkai. Montreale kol kas ra
mu, darbininkai skerdyklas pi- 

| kietuoja ir jokių susikirtirrių 
neteko nugirsti. Mieste jautie
na baigia išnykti, bet yra už
tektinai kiaulienos. Apylinkės 
farmeriai paskerdė apie 10,000 
kiaulių įvairiose mažose sker
dyklose. Yra daug vištienos, ku
ri kas savaitę kyla aukštyn. 
Vištiena pakilo jau po tris cen
tus ant svaro. Kai kuriose mė
sinėse pradeda varyti juodąją 
rinką. Vienas mėsininkas pa
kliuvo į policijos rankas ir ga
vo užsimokėti gerokai pabau
dos. Bet tokių šmugelninkų jau 
randasi mieste nemažai, bet

dviejų žmogžudžių byla, kurie 
plėšimo tikslais nužudė seną 
senų daiktų krautuvės preky-, 
bininką Feigenbaum. Tardomi 
žmogžudžiai prisipažino, kad 
nušovė jį manydami, kad Fei
genbaum vežiojosi su savim 
brangenybes ir pinigus. Bet pa
sirodė, kad maiše, kuriame plė
šikai manė esant brangenybes 
ir pinigus, Feigenbaum vežda
vosi vąlgį ir puodą arbatai iš
sivirti. Tą maišą jie tykoję ku
rį laiką ir per du atveju ban
dė jį ištraukti, bet nepavyko.

Teismas buvo atidėtas.
Kūdikio Verksmas Išgelbėjo 

15 Gyvybių
Rugsėjo 26 d. vagys, įsibrio- 

vę į baldų krautuvę ant St. De
nis St., bandė atplėšti seifą, 
bet jiems nepavyko. Išeidami 
tą krautuvę padegė. 20 mėne
sių mergaitė, virš tos krautu
ves gyvenančių žmonių, apie 2 
vai. naktį pradėjo verkti ir iš
budino tėvus. Tėvai susikėlę 
rado pilnus kambarius dūmų, 

j Nusitvėrę kūdikį išbėgo į lau- 
I ką ir prikėlė visus kitus to na
mo gyventojus. Tokiu būdu iš- 

! gelbėjo 15 gyvybių. Namas 
1 smarkiai apdegė. Padaryta 
j nuostolių apie $40,000.

Tai jau ,antru kartu ta pati 
i krautuvė tapo apiplėšta šešių 
j mėnesių laikotarpyje. Pirmu 
j kartu vagys išsinešė $3,000, 
kai šiuo kart tik $40. Manoma, 
kad iš to pykčio vagys tą krau- 

! tuvę padegė.
Pasidavė Nužudęs 11 Metų 

Amžiaus Mergaite
Rugsėjo 26 d., 22 metų am- 

Ižiaus karo veteranas, nuėjęs į 
angių laikraščio Herald redak
ciją paprašęs pašaukti reporte
rį ir prisipažino esąs asmuo, 
kuris nužudė vienuolikos metų 

i amžiaus mergaitę Owen Sound, 
į Ontario provincijoj. Jo pavardėj 
■— Fred Bussey, iš Reginos.

Jis pareiškė, kad mergaitės! 
veidas jam nedavė ramybes ir 
jis negalėjęs miegoti nei vai-j 
gyti., Jis papasakojo, kad pavo- i 
gęs čigonų automobilį, su ku- 1 
riais važinėjo po karnivalus, 
važiuodamas paklydo ir patikęs i 
mergaitę paprašė, kad ji jam 

j parodytų kelią? Mergaitė neno-! 
| rėjo sėsti į automobilį, bet pas- ; 
I kui sutiko pavažiuoti ir paro-' 
dyti kelią. Pravažiavus pro jos! 
namus, mergaitė norėjus išlip-Į 
ti, bet jis neleido jos. Mergai
tė ėmus verkti. Tada jis paė
męs plaktuką smogė kelius kar
tus jai į galvą ir išhietė lau
kan. Reporteris.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

voje tuojau įteikė Sovietų val
džiai protesto notą. Amerikos 
spauda plačiai apie tai rašė ir 
‘aštriai smerkė už tai visą so- 
socialistinį kraštą.

Bet kiek kasdien piktų ir 
purvinų liežuvių Amerikoje 
paleidžiama prieš Staliną! 
Apart kitko, fašistinė spauda 
jį. net razbaininku vadina! 
Dar niekad Sovietų ambasado
rius prieš tai nėra užprotesta
vęs.

Kol lojimas Stalino nėra jo
kia privatinių laikraščių nuo
savybė. Jo niekinimu užsiima 
ir labai aukšti valdininkai, 
štai Kongreso Atstovų Buto 
Finansinės Komisijos galva 
Taber tiesiog pasakė: “Sta
linas .yra kaip Hitleris, tik už 
Hitlerį trūputį apsukresnis.” 
čia jau kalba aukštas parei
gūnas ,o ne koks be jokios at
sakomybės Jonvaikis. Tačiau 
nesimato, kad toji spauda, 
kuri taip įsižeidė už Trumano 
palyginimą prie Hitlerio per 
viena Sovietu laikraštininką, 
dabar keltų alasą prieš Tabe- 
rio palaidą liežuvį.

Montello, Mass
IŠ MOTERŲ APŠVIETOS 

KLIUBO VEIKLOS
Susirinkimas įvyko rugsėjo 

26 d. Narių atsilankė ne
daug, bet susirinkimas buvo 
geras. Išduota raportai iš pik
nikų. Tarpe kitų tarimų, nu
tarta nupirkti du Šerus Lietu
viu Kultūrinio Centro, kuriam 
perkamas namas Brooklyn, 
N. Y.

Nutarta turėti “šurum-bu- 
rum” po sekančio susirinkimo, 
kuris įvyks penktadienį, 31 d, 
spalių. Visos narės kviečia
mos atsilankyti ir pakviesti 
drauges, kurios ir nepriklau
so prie kliubo.

Kliubo narė Morta Puo
džiūnienė soį’ga. Buvo ligo
ninėje, o dabar jau randasi 
namie. Kliubietės velija jai 
greitai pasveikti.

K. Čereškiene.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI t •

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI MŪRININKAI
NEW YORK STATE GAS & ELECTRIC CORP. 

East Corning, New York
Nuolatinis darbas kasdieną ištisai žiemą ir pavasarį. Pilnai aprūpinama. Tinkama 
šiluma. Mokestis $2.25 į valandų—54 valandų savaite. Dviguba mokestis už visus 

viršlaikius. Kreipkitės į Superintendent, Job Site ar pas kontraktorių

SORDONI CONSTRUCTION CO., Wilkes- Barre, Pa.
45 Owen St., Forty Fort. Pa.

dar tik vienas tapo nubaustas.
Tuo tarpu Mr. Duplessi, Kve

beko provincijos premjeras, 
paskelbė streiką esant nelega
liu, ir gązdina streiko vadus. 
Bet ši istorija Kvebeko pro
vincijoj jau yra gerai žinoma. 
Kiekvienas streikas sulyg Du- 
plessio yra nelegalus ir jau 
daugelis streiko vadų sėdėjo 
kalėjimuose. Tačiau 200 lenkai
čių, kurios dirba Dionne dirb
tuvėse, už 25 centus į valandą 
šiais laikais, tai neskaito nele
galiu dalyku, nors tos mergi
nos, apart mažo atlyginimo, 
yra traktuojamos kaip vergės.

Apsivylė žmogžudžiai 
šiuo laiku buvo svarstoma

I LICENSES
Wholesale and Retail

Beer, Wine, Liquor
I i/

; ~ - ■ --------------------- --------------- ------------

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 248 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 ofz 
the AlcoholiV (leverage Control Law at 
1080 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 

. County of Kings, to be consumed off the 
premises. fy

METRO WINE COMPANY*

NOTICE is hereby given that License No. 
I)W 105 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1080 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

METRO WINE COMPANY

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5371 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic. Beverage Control Law 
at 5-7-9 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL, ERNEST VAN BEVERHOUD1 
(Captain’s Wines &. Liquors)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kinges, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN LEVINSON & 
ZEL1C ZAMOSTANSKY

SUDEGI 10 ŽMONIŲ 
CHICAGOJ

Chicago. — Apartmenti- 
nio namo gaisre bent 10 
žmonių sudegę ir 13 sužeis
ta. Skiepe rasta kerosino 
pėdsakai dėžėje. Nužiūri
ma, kad namas tyčia padeg
tas.
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į Fotografas | 
j Traukiu paveikslus familijų, ves-1 • 
i tuvių, kitokių grupių ir pavienių ?
J Iš senų padarau ' • !
| naujus 
T lūs ir ____
I* sudarau su ame 

rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu toki *o| 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

? pogi atmaliavoju 
Į įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
j 512 Marion St., Brooklyn, 
Į Kumpai Broadway ir Stone Avė.
• prie Chauncey St., Broadway Line 
? Tel. GLėnmore S-6191

paveiks- 
kra javus

Rei-f

i '

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Wilkes-Barre, Pa.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 43 kuopa ir Lietu viii 
Darbininkų Susivienijimo 7 
kuopa bendrai rengia koncer
tą 19 d. spalių (October), 
1947. Įvyks Lietuvių Progre
syvių svetainėje, 325 E. Mar
ket Street. Pradžia 7-tą vai. 
vakaro.

Programoje dalyvaus:. Iš 
Chicagos atvykusios draugės 
K. Abekienė ir A. Kenstavi- 
čienė, kurios dainuos duetus. 
Draugas S. Kuzmickas iš She
nandoah, Pa., vietinis V. Va
lukas ir vietinė Arlene Gri
gaitė, kuri skambins piano so- 

' lo. Bus jaunuolių šokikų gru- 
1 pė.

Bus ir daugiau įvairių pa- 
mai’ginimų. Taipgi bus už- 

' kandžių ir gėrimų ir gera inu- 
i zika. • Rengėjai nuoširdžiai 
i kviečia visus — jaunus ir se- 
■ nūs, draugus-ges — ir publi
ką skaitlingai atsilankyti.

Rep.

PLĖŠIKAI PASMAUGĖ . 
■POPIEŽIAUS DRAUGĄ

Roma. — Suimti trys 
jaunuoliai plėšikai prisipa
žino, kad jie pasmaugė be
nediktinų vienuolyno virši
ninką Placido Lugano, as
meninį popiežiaus draugą, 
ir išplėšė apie $4,520 ir auk
sinį Lugano kryžių ii’ du 

, žiedus.

Washington. — Įvairiuose 
miestuose dar pabrango 
sviestas, kiaušiniai, mėsa ir 
grūdai. Tai atsakymas į 
Trumano receptą mažiau 
valgyti.
(p--—-- -  ------ ------------------------ n

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer I

Manager
JOĖN A. PAULEY

Licensed Undertaker

• ARMATURE 1R 
STATOR VYNIOTOJAI

Patyrę
Prie Vidutinių ir didelių motorų

Electro Dynamic Works
Avenue A -ir North Street 

BAYONNE, N. J.
(240)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

PUOŠNIOS PLUNKSNOS 
PATYRUSIOS ŠAKUOTOJOS 

ir Mokinės 
Puikiausia Alga 

Ideališkos Dar'w Sqlyiros 
WILLIAM SHAW CO. 

216 E. 104th St. (2nd-3rd Avės.), N. Y. C. 
(239)

RANKINĖS SIUVĖJOS 
Prie vyriškų drabužių. 

S. NEBENZAHL, 146—5th Avė., N. Y. C. 
(238)

27 Tautos Svarstys Italijos 
Kolonijų Klausimą

London. v— Keturių di
džiųjų talkininkų užsieni
nių ministrų pavaduotojai 
nutarė duoti balsą Italijai 
ir 22 kitom tautom, kuomet 
bus sprendžiama, kaip per
tvarkyti buvusias Italijos 

i kolonijas Afrikoje. Tos ko- 
■ Lonijos užima 800,000 ket
virtainių mylių plotą.

į PRANEŠIMAS
WATERBURY, CONN.

Ateinant) trečiadienį, spalių 15 
; d., įvyks labai svarbus susirinkimas 
, Amerikos Lietuvių Kultūrinio Cen- 
1 tro steigimo reikalu ir Laisvės va- 
; jaus reikalu. Bus Venta salėje, 103 
; Green St.

Kas tik branginate apšvietą, kas 
įtik stojate už lietuvių kultūros pa- 
; kėlimą, būkite- šiame susirinkime. 
Čia taipgi dalyvaus P.- Buknys iš 
Brooklyno, jis paaiškins apie per
kamo namo reikalą ir apie dienraš- 

| čio Laisvės padėtį. (238-240)

J. J. KAŠKiAUČIUS, M. D.
580 Summer Avenue, j 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

i

ii 459 Grand Street, 
į (Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’* nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYT! SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Spaliu 13, 1947.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

BAK & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINE, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
i , 411 Grand St.,

Brooklyn 11, N. Y.

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
t *

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN^

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 4-9612

Brooklyn, N. Y. į
Telefonas EV. 4-869S :



I I

New nioi Ar jums Aišku, Kaip 
Balsuosite už PR?

— nu—■-nn—mi—mi ■

Prokuroras Tyrinėsiąs' Kada KraUStVSimeS Pradėjo Pikietuoti
Peticijas t tk t ’ ♦ tk y t ' LaGuardia Stotyje

Dar pirm uždėjimo ant ba
loto Pit, buvo iškelta aikštėn, 
kad reikalautojai Pli panai
kinimo prasižengę parašų rin
kimo taisyklėms. Kaltino, 
kad daug parašų surašyti vie
nu rankraščiu. Kad yra Įdė
ta pavardžių tų žmonių, kinio 
sakosi nepasirašę.
pripažinti 
mis.

Į Naują Namą?

Dienraščio Laisves

KONCERTASšiomis dienomis visi piliečiai 
gavo ar dar gaus oficiali mies- 
tavosios rinkimų tarybos pra
nešimą, kas bus balsuojama at- [ 
einančiuose rinkimuose. Jeigu į 
jūs juos iš.karto, po pirmo per-j 
skaitymo supratote, tai jūs; 
daug geresni amerikiečiai už; 
mane. į

Aš nesupratau. Perskaičiau ; 
kartą, nežinau, kas ten buvo I 
— katrai p balsuojant balsuo
siu už , o katraip balsuojant ; 
balsuosiu prieš PR. Skaitau an- ’ 
trą kartą. Suėmė žiovulys. Pa- i 
likau sprendimą kitai dienai, į 
Klausiu kaimyno, nuo užgimi-l 
mo amerikiečio. Atsakė: neži- Į 
nau, “newspaper” pasakys. , 1

Tai bent gudrūs tie mūsų po
litikieriai advokatai, kurio su- j 

pagalve-. 
kaip tie j 

mums 
skaityti ; 
įkyrėjo, I 

kitais, j 
norėda- i

PUIKI PROGRAMA, GERA ORKESTRĄRailway Express Agency 
darbininkai randasi streike jau 
ketvirta savaitė. Bosams neno
rint su darbiu inkais susitarti, 

! streikas plinta į apylinkes, per 
firma norėjo pravesti 

popietį, lygiai J pristatinėjimą prekių į miestą, 
Laisvės salėje, • apsilenkdama su centraiinėmis, 

Brooklyne. | u žst re i k notomis stotimis.
Paskiausiu laiku pradėta tri
bal daugiau naudoti La- 

>uvęs šio susi-! Guardia lėktuvų stotis. Tad ir 
tarimai, toliau gyve-1 joje prie RE A skyriaus praė- 
matysite sekamose j jusi ketvirtadienį unija pa- 

j žino-i siuntė pikiętuotojus. Taipgi ža- 
• būsi-įdėjo pastatyti pikietą ir New- 

I te tebeprašomi ateiti į talką. į arko lėktuvų stotyje prie tos 
! Ir ateiti skubiai, kadangi mes agentūros skyriaus.
turime išlaikyti sutarti. O ’ ‘ 1

i taip pat norime juo skubiau 
, pradėti naudotis įstaiga, ka- 
■ daugi dabar tam yra pato- 
I ginusias sezonas.

Kada jūs, kituose miestuose Brooklyniečių ir apylinkės 
gyvenantieji draugai ir (Irau- lietuvių susirinkimas pasilar-

* ges, skaitysite ši rasta, brool
1 lyniečiai jau bus tą nutarė. 
Vienok galutinas to atsaky
mas priklausys lygiai ir nuo 

Reikalavo jūsų, kain ir nuo pačių brook- 
peticijas neteisėto- lyniečių.

šiomis dienomis apskritie: 
prokuroro raštinė paskelbė ty 
rinėsianti peticijas pagal 
duotus skundus. Tačiau 
nant tomis peticijomis Pit 
uždėta ant baloto.

Susilaukė Dukters

ei 
jai

Beatrice ir Frank Schnei 
der rugsėjo 29, New Yorki 
Hospital, susilaukė pirmagi 
mes dukrelės, 9 svarų ir 4 un 
cijų. Jai vardą davė N 
Fra n. Abiejų sveikata
Jau sugrįžo namo, 1938 
den St.. Ridgewoode.
, Laimingai padidėjusia 

ma džiaugiasi tėvai, o ypatin
gai džiaugiasi “senutė’’ Ade
lė Kalakauskienė.i susilaukusi i ( j 
anūkės. , sūnūs ii

Linkime laimingai išauklėti, draugai. Aido Choras dar mus
Beatrice plačiai pažįstama riša šu mūsų praeitimi, su ma- 

brooklyniečiams iš jos veik- Joni; 
liai dalyvavimo per eilę metų nąją 
Aido Chore ir LDS jaunime. 
Pastaraisiais keliais metais 
dirbo LDS Centro raštinėje.

ti namo atidarymo ir kitais 
reikalais yra sušauktas spalių : kurias 
(Oct.) 12-tos 
3-čią valandą,
419 Lorimer St., 
J jį kviečiami visi suinteresuo-j 
ti namo 

Kokie 
rinkimo 
n anti ej i 

tančius dolerių nespėsime, ži- Laisvės laidose. Tačiau 
nant, jog tai bus visos šalies kite vieną, jog esate ii 
Lietuvių Kultūros Centras, 
brooklyniečiai. kuriems tenka 
daugiausia prisidėti darbu, ti- 

j kėjosi ir tebesitiki, kad ir iŠ 
, toliau ('raugai ateis į talka 
i tuo, kuo jie gali—nusipirkimu 

Šerų ir paskolomis.

reikalais.

Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 9 NOVEMBER
Bus toje pat salėje kur visada

Labor Lyceum
Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.949

Lin-

:ad vieni 
lapkričio

Garbingas Svečias

Aido Choras ir Mes
Ar mes kada pagalvojame, 

kokia via giminystė tarpe 
mūsų. Brooklyno lietinių, ir

Ta giminystė

sudaro mūsų
dukterys arba

litikieriai advokatai, 
gebėjo taip parašyti, 
jau- sau. O žinant, 
“nowspa puriai” nori

I patarnauti, ūmiau vėl 
! ir žiovauti, o kada tas 
Į vėl tartis apie tai su 
i Priėjome išvados, kad 
imi išlaikyti PR (proportional | 
I representation) turėsime bal-

Tuojau įsigykite koncerto bilietus.
ĮŽANGA $1.00 IR $1.50

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

BALES dėl Bailų, Koncertų, Bankietų, 
Veatuvlų, Susirinkimų ir t.t. Pulkus 

Bteičiua su naujausiais įtaisymais. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
V Tel. BTagg 2-5842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Trečiadienį užeina į Lais
vės raštinę Adomas Stankevi
čius. Draugas ilgai gyvenęs . suoti NO, o norintieji tą sisto- 
ir daug matęs. Gyvena NoWjm.j pasmaugti balsuos YES.' 
Yorke, už Williamsburg til-į 
to, Eastsidėje. Sako, “užėjau 
pasimatyti ir pasikalbėti su 

i draugais.” • Girdi, “mačiau, 
kad perkate Laisvei didelį na- 

imą. Reikia pinigų ir aš pri- 
isidėsiu.” Ir išsitraukia pluoš- 

_ i tą bumaškų. šimtas dolerių 
už 1 Laisvės namui, septyni dole

riai Laisvės prenumeratai, trys 
doleriai radijo programai ir 
penki doleriai kanadiečių 
Liaudies Balsui.

Drg. Stankevičius jau gal 
j bus peržengęs aštuntos de- 
Išimties metų slenkstį, bet skai- 
; to Laisvę ir kietai seka visus 
I įvykius.

Balsuosime, jei būsimo užsi- 
; registravę. Paskutinė registra
cijos diena miestiečiams buvo 

! spalių (Oct.) 11-ta, iki 10:30 
vakaro.

taiko koks nors didesnis pa- 
žmonys, kur mes apsieitume 
be Aido Choro patarnavimo.

Choristai pašvenčia savo 
inuo darbo nuliekamą liuoslai- 

umą kį mokindamieji dainuoti 
lankydami repeticijas. Jie 
tai negauna jokio atlyginimo; 
jie tai daro iš pasišventimo 
menui; savo liuoslaikius paau- 

palinksminimui. 
, tie aidiečiai, 

Aido Chorą?

bent

Washington. — Preziden 
tas paskyrė dar 6,000 kari 

I nių jėgų oficierių.

GERAT PATYRĘ BARBERIAJ

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.. , ( 1—2 dienomValandos: j _ o .i 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6888

Parsiduoda

ACCORDIONS
Visokių Dydžių 

Tiesiai iš išdirbėjo
Už PUSĘ KAINOS

mūsų 
dainuo- ’ Kas tokie yra 

kurie sudaro 
štai jie:

Įvertindami 
stangas mums 
turime kuomi 

' simokėti. 
simokėti yra atsilankymas 
choro rengiamus koncertus 

i parėmifnas choro moraliai 
; finansiniai.

Vienas tokių parengimų bus ' 
! šeštadienį, sparti (Oct.) 18 
Id., Liet. Amerikos Piliečių 
Klubo salėje. Prasidės 6:30 

Af. . , i er r, . . XT vai. vakaro. Bet ir čia cho-Michael Stakoff, Brooklyn, N. l ,v . . .Iras is musų nieko veltui neno- Y.: Jonas ir Ona Kalvaičiai,;................. . . .. ,Iri; ir čia jis mums teiks dau- 
įgiau, negu 75 c. vertės. Štai, 
'ką Aido Choras žada duoti už 
(75 c. įžangą:

Dainuos visas choras mums 
mėgiamas dainas;

Dainuos solistai — Alber
tas Vasiliauskas ir Lilija Bas- 
Itytė;

Dainuos Choro duetai ir
■ kvartetai;

Gros Vyturėlio Ansamblis;
Apart to visko, dar bus ir 

j šokiai bei draugiškas pasi
linksminimas.

Taigi, nei vienas nepraleis- 
kime. progos spalių 18 pasi
matyti siu aidiečiais. K.

$ atsiminimais apie se
te vyne Lietuvą,

damas mums tas dainas, ku
rios mums yra buvusios labai 
mėgiamos, lietai kada pasi-

LIE T U VIU L AIS V Ė S 
RADIJO KLUBAS

Radijo Pusvalandis WBYN
iš Stoties r,,J0 Ku„JCt ???????

Aido Cho.ro pa- 
patarnauti, mes 
nors chorui at- 

O vienas būdas at-

Jis supranta darbo 
' žmonių reikalus ir juos nuo
širdžiai paremia. Gražus pa
vyzdys mums visiems!

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

___ —
.-Hh

ir 
ii' Baleženčio įstaigos

"Parė”

Įsteigta 1901 m.

"60 Mulberry St., N. Y. C
TELEPHONE WO. 2-1750

Kol kas. laikinai, girdėsime 
mūsų LLRK programą sekma
dienio vakarais.

čia paduodame vardus tų as- \ 
menų, kurie dabartiniu laiku 
įstojo į mūsų LLR Klubą bei 
prisidėjo su finansine parama:

Mike Panelis, Bayonne, N.
J., $15.

F. Milvydas, Bayonne, N. J., 
$10.

Po $5: Viktorija
Brooklyn, N. Y.; Julia 
Elizabeth, N. J.; Mr.
C. Anskiai, Brooklyn,'N. Y.;

Balkus, 
Usonis,

Adomas Stankevičius, New

Ona Marozienė, Waterbury 
Conn.. $2.

S. Griškus, Brooklyn, N. Y

Širdingai (lekuojame ir '’tiki
mės, kad ir kiti geri žmonės 
įstos į mūsų klubą.

Pasiklausykite programos šį 
sekmadieni, 7-ta vai. vakare.

LLR Klubo Sekr. L. K-tė.

Pirmas Paramount’s Rudeninis Paradas Šaunių Judžių!
Nepaprastos Grožės Judis su Muzika Garsaus 

Vengrų Komopozitoriaus Dr. Miklos Rosza.
su

JOHN IIODIAK . LIZABETH SCOTT - BURT LANCASTER

“DESERT I T RY”
Techni-Spalvomis

Asmeniškai: "MR. TEMPO," DESI ARN/XZ ir Jo Orkestras.
PARAMOUNT THEATER Times Square ir B’way

VIDUNAKTI RODOMA KAS NAKTĮ
......... laasatSAi'

Lizabeth Scott ir John Hodiak filmoje “Desert Fury,” 
New York© Paramount Teatre, prie Times Square.

GAL UžSTREIKUOS BUSUS
CIO Transport Workers 

Unijos Lokalas 100 nutarė 
skelbti streiką prieš Third 
Ave. Transit Corp. Jeigu 
firma neveiks išvengti streiko, 
jis turi prasidėti šį pirmadie
nį, 4 vai. ryto. .

Linijos aptarnaujančios apie 
1,000,000 keleivių kas dieną. 
Kompanijos busąi kursuoja 
miesto centre ir siekia Bronx, 
taipgi dalį Westchester ap
skrities. šis nepaliečia Queens 
ir Brooklyno. •

Mirė
metų 

Mirė spalių 10 d., 
Grand St., 
pašarvotas 
koplyčioj, 

Brooklyne.

Antanas Ilgūnas, 62 
amžiaus, 
namuose, po 234 
Brooklyne. Kūnas 
grab. J. Garšvos 
231 Bedford Ave.,
Laidotuvės įvyks spalių 14 d., 
šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną Oną, 
dvi dukteris Helen Misiūnienę 
ir Bladę Lepšienę; du žentus- 
Stasį Misiūną ir Vytautą Lep
šį ir du anūkus.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab. J. Garšva.

6* ••

antbiznį
Pen Eyck 
sekcijoje, 
persikėlė

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

Sofa Cushions-Paduškos 
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA

Sedyniy Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.
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Ilgą laiką daręs 
.kampo Lorimer ir 
Sts., Williamsburg 
Brooklyne, dabar
ant 110-04 Liberty Avehue, 
Richmond Hill, N. Y. John 
Baležentis jau atsidarė biznį 
naujoje vietoje. šeštadienį, 
spalių 11-tą, suruošė atidary
mo “parę.”

Trečiadienį vėl turėjome 
vasarišką orą, 72 laipsnius. 
Drėgmės buvo 78%.

Peter Kapiskas

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-55(19

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
INC. e

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
> Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai 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.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(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 daikteliu Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
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