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Ieško Nepametęs.
Ir Jie Bėgo pas Hitlerį.

“Kalifornijos Žinios.” 
Kultūros Centras.

Rašo A. BIMBA

Juozas Tysliava nuliūdusiai 
klausia: “Kur dingo entuziaz
mas? Kur dingo mūsų .jauni
mas?” (Vienybė, sp. 10 d.).

Tysliava ieško nepametęs. 
Jo politinės v i eros žmones nie
kad neturėjo nei enutuziazmo, 
nei jaunimo. Tiesa, Smetonos 
laikais, kai gaudavo iš. Kauno 
sendvičių, jie buvo šiek tiek 
įsidrąsinę, bet niekad nepajė
gė išsivystyti iš tuščių fašisti
nių birbynių. Tai žmonės be 
idėjos ir be idealo.

Ką gi pas juos veiks jauni
mas? Ar Vitalis Bukšnaitis su 
savo kvaila kolumna gali su
teikti jaunimui reikalingą 
dvasinę vadovybę?

Keleivyje skaitau praneši
mą, kad Vokietijoje įvyko lie
tuvių socialdemokratų suvažia
vimas. Pranešėjas sako: “Aš 
pats buvau be galo nustebintas
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AMERIKOS SENATORIAI DIKTUOJA 
TRIUŠKINI FRANCUOS STREIKUS 
IR KOMUNISTŲ JUDĖJIMĄ

Senatorių Komitetas {spėjo Francija, Kad Ji Negaus 
Paramos, Jeigu Nepažabos' Streikų ir Komunistų

Paryžius. — Atsilankęs 
Amerikos senatorių komi
tetas užreiškė Francijos 
valdžiai, kad ji turi sustab
dyt streikus ir sutriuškinti 
komunizmą. Kiek Francija 
slopins komunistų judėjimą 
ir atgrąsins darbininkus 
nuo streikų, tiktai tiek A- 
merika duos francūzam

pamatęs gražioje, ramioje Pie- maisto ir kitokios paramos, 
tų Bavarijos vasarvietėje tokį j Taip amerikonų senato- 
didelį būrį mūsų socialdemo- rįų komitetas įspėjo fran- 
kratų, sugužėjusių iš visų Vo- cqZIj premjerą Ramadierą

kui sakė laikraščių reporte
riams: Francijos valdžia 
turi užtikrint, kad ji “var
tos mūsų duodamus pinigus 
tik tokiem} tikslam, kokiem 
mes norime.” Buvo užklau
sta, ar amerikonai nori taip 
šeimininkaut Franc ijoj, 
kaip ir Graikijoj. Senato
rius Bridges atsakė, jog 
Amerika nesitiki taip pla
čiai kontroliuoti Francijos 
dalykus, kaip Graikijos.

kietijos kampų” (Kel., sp. 15

Tai reiškia, kad ir 
socialdemokratai, kartu 
lerininkais, movė iš Lietuvos 
pas Hitlerį prieglaudos ir užta
rimo ieškoti. Bet Hitleris ir 
juos apgavo: smegenis sau iš
taškė ir paliko Kairius ir Bie- 
linius benamiais ir be priežiū
ros baladotis po visus Vokieti
jos kampus.

broliai 
su hit-

Tikrai reikia 
Ryme taip gerai

kad 
kai- 
50,-

stebėtis, 
pasirodė 

riosios partijos. Ryme esą 
OOO kunigų ir vienuolių. Visi jie
“iš poterių” gyvena. Visi jie 
yra agitatoriai. Visi sušilę dar
bavosi už de Gasperio Krikš
čionių Partijos kandidatus.

Be to, pats popiežius iškei
kė kairiuosius ir grūmojo pra
garo vartais tiems, kurie bal
suos už komunistus ir socialis
tus. Jei kairieji, girdi, laimės, 
visai krikščionybei sūdna die
na ateis.

Chicagos Vilnyje jau įvestos 
"Kalifornijos žinios.” Pirmas 
pasirodymas silpnokas. Apie lie
tuvius labai mažai terašoma. O 
visas skyrius turėtų beveik iš
imtinai susidėti iš informacijų 
apie Kalifornijos lietuvius.

Reikia, žinoma, tikėti, kad su 
laiku skyriaus turinys pasitai
sys. Gerai, kad pradžia jau pa
daryta. Iš to bus naudos kali- 
forniečiams ir dienraščiui Vil
niai.

Mes prašome Kalifornijos 
korespondentų nepamiršti ir 
Laisvės. Specialio skyriaus mes 
neturime, bet korespondenci
joms iš Los Angeles ir San 
Francisco Laisvėje visuomet 
bus šilta vieta.

Visi, tikiu, sekate informa
cijas apie eigą finansinio va
jaus dėl Laisvės namo ir kul
tūrinio centro. Vajus jau dau
giau negu įpusėjęs, bet dar to
li gražu nuo pasibrėžto tikslo.

Kiekvienas, kuris skaitysite 
šiuos krislus, esate nuoširdžiai 
prašomas pagalvoti apie save. 
Jei dar nenusipirkai Namo 
Bendrovės sero, arba nepasko
linai pagal išgalę, kodėl? Jei 
finansiškai neišgali, žinoma, 
nieko nepadarysi.

Nereikia nei kalbėti, kad di
delė skaitytojų dauguma gali 
prie to didelto darbo prisidėti. 
Tik reikia rimtai apgalvoti ir 
prieiti prie teisingos išvados.

Washington. — Prezid. 
Trumano maisto komisija 
siūlo kepti plonesnius pyra
gaičius ir “pajus”, grūdams 
taupyti.

lietuviui Kultūrinio 
Centro Reikalai

Turime $48,000; Dar Reikia 
Sukelti $27,000*

Šią savaitę pradedame turėdami Lietuvių Namo 
Bendrovės ižde $48,000.00. Iki lapkričio 1 d. dar tenka su
kelti $27,000.00.

Sekami asmenys bei orgadizacijų kuopos prisidėjo 
prie didžiulio darbo įsigijimui Lietuvių Kultūrinio Cent
ro :

CIO GALVA MURRAY SMERKIA PREZ 
TRUMANO VALDŽIĄ; REIKALAUJA 
SPECIALES KONGRESO SESIJOS
Turi Būti Atsteigta Kainų Kontrolė, Sako Murray; Visi 

Brangininkai-Raketieriai Turi Būt Sumesti Kalėjimai!

ir kitus ministrus išvakarė
se Francijos miestų valdy
bų rinkimų.

Komiteto pirmininkas, 
republikonas senatorius H. 
Styles Bridge pabrėžė, kad 
Amerika “nepakęs komu
nizmo” įsigalėjimo Franci
ai-

Ministrai atsakė: Franci- 
joj nebus komunistinės val
džios, “jeigu Jungtinės Val
stijos duos Francijai gana 
paramos.”

Tame pasikalbėjime, ša
lia Bridgeso, dalyvavo ir 
trys kiti senatinio lėšų ko
miteto nariai — republiko- 
nas sen. Milton Young ir 
demokratai senatoriai Ri
chard Russel ir Theodore 
Green.

Kišimasis į Vidujinius 
Francijos Reikalus

Senatorius, Bridges pas-

Nuteistas Josephson 
Išgavo Apeliaciją

New York. — Jungtinių 
Valstijų apskrities apeliaci
jų teismas priėnįė apeliaci
ją komunisto advokato Le
ono Josephsono, kufį teisė
jas Al. Coxe nuteisė vienus 
metus kalėti ir $1,000 bau
dos sumokėti. Coxe skyrė 
didžiausią bausmę, kokią 
tik galima už nedavimą at
sakymų į kongresmanų Ne- 
Amerikinio Komiteto klau
simus. Nes Josephson tuom, 
girdi, įžeidęs Jungt. Valsti
jų kongresą.

Apeliacinis teismas, pri
imdamas Josephsono ape
liaciją, tačiau, išreikalavo 
$1,000 baudos, kurią Jo- 
sephsonas, tik protestuoda
mas, sumokėjo. Dabar jis 
paliuosuotas už tą patį $2,- 
500 užstatą iki apeliacijos 
teismo lapkr. 3 d.

MAŽAI ATMAINŲ
PERRINKTAME CIO
UNIJŲ CENTRE

Boston. — CIO suvažia
vimas perrinko vykdomąjį 
organizacijos komitetą, pa4- 
likdamas jame svarbiausius 
pareigūnus tuos pačius, a- 
part vieno CIO vice-prezi- 
dento R. J. Thomaso. Tho
mas yra Automobilių Dar
bininkų Unijos vice-pirmi- 
ninkas.

Generalis CIO preziden
tas Murray rėmė į CIO vi- 
ce-prezident. Walter} Reu- 
therį, dešinųjį Auto. Darbi
ninkų Unijos pirmininką. 
Tuomet Thomas atsisafe 
kandidatuoti, ir jo vieton 
tapo išrinktas Reutheris.

CIO vykdomoji taryba 
susideda iš 41. Suvažiavi
mas pakeitė ir kitus penkis 
narius. Bet ir po tų pakai
tų lieka tokios pat kairiųjų 
ir dešiniųjų jėgos taryboj, 
kaip iki šio suvažiavimo.

Atsaukt Svetimų Karius 
Iš Graikijos!—Lenkija

Lake Success, N. Y. — 
Lenkijos delegacija ragino 
Jungtinių Tautų seimą pa
tart ištraukt iš Graikijos 
visą, svetimųjų kariuomenį 
(anglų-amerikonų). Tai yra 
vienintelis kelias, kuriuo 
einant galima būtų apsau
goti Graikijos nepriklauso
mybę ir čielybę, sakė Len
kijos atstovai. Jie nori, kad 
seimo pilnaties sesija svars
tytų tą pasiūlymą šį pirma
dienį.
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Boston.— Philip Murray, 
generalis CIO unijų pirmi
ninkas, baigiant CIO suva
žiavimą, smerkė Trumano 
valdžią, kad ji apleidžia sa
vo pareigas ir duoda valią 
pelnagrobiams.

Murray reikalavo tuo jaus 
sušaukti kongreso sesiją' ir 
iš naujo įvesti maisto racio- 
navimą ir kainų kontrolę. 
Jisai sakė: “Kiekvienas ra- 
kietierius, spekuliantas ir

GRAIKIJOS VALDŽIA 
NUŽUDĖ DAR 52 
DEMOKRATUS

mo-

PASKOLOMIS:
Charles and Amelia Matuzai, Shenandoah, Pa. $1,000.00 
Vytautas Maurukas, Shenandoah, Pa............... 200.00

ŠERAIS:
Charles and Amelia Matuzai, Shenandoah, Pa. .. $100.00 
Vytautas Maurukas, Shenandoah, Pa................
George Warison,- Brooklyn, N. Y.........................
Steponas Večkys, Richmond Hill, N. Y..................
Theodore and Katherine Kaeser, Brentwood, N. Y. 
LDS 5 kp., Philadelphia, Pa........ • •.........................
Clement Bready, Brooklyn, N. Y............... • •..........
Frank and Felicia Shimkus, Arlington, N. J..........
Juozapas Sinkevičius, So. Boston, Mass..............
Lithuan. American Citizen Club of So. Boston .. 
D. P. Lekovich, Pittsburgh, Pa..............................
J. Bimba, Paterson, N. J................• •. . . ............ • •
Sarah Bimba, Paterson, N. J.......................
Bernardas Mizara, Worcester, Mass........ • •..........
ALDLD 11 kp., Worcester, Mass.................
Jonas Gerdauskas, Worcester, Mass.....................
Jurgis Stagniūnas, Shenandoah, Pa........ • •..........
Magdė Norbut, Sunnyside, N. Y. .........
Juozas Balčiūnas, Brooklyn, N. Y...............
Billing Bready, Brooklyn, N. Y....................... • •
Beatrice Bready, Brooklyn, N. Y........ • •........ .
J. Matulis, Dorchester, Mass..................................
J. Buzak, Dorchester, Mass. ................
Richard Buivid, Dorchester, Mass. ....................

Kaip matome, darbas eina sklandžiai ir esame įsiti
kinę, kad su lapkričio mėnesio pirma diena turėsime rei
kiamą sumą — $75,0,00.00.

Dr. Johanuos Baltrušaitienės žodis
Prieš Įeisiant laikraštį į sp'audą, gavome įdomų laiš

kutį (su čekiu) nuo pittsburghietės daktarės Johanuos 
T. Baltrušaitienės. Tegu jis pats į skaitytojus prabyla:

Gerbiamieji Draugai: <
Rasite pridėtą už $500.00 už 10 Šerų ir $250 paska

los naujam Kultūriniam Centrui įsigyti, kuris lai gyvuoja 
ir ištesi sužadinti mūsų geriausias viltis. *

Viso labo veikėjams!
DR. JOHANNA T. BALTRUŠAITIENĖ.

Ačiū gerb. daktarei Baltrušaitienei; ačiū visiems, 
stojantiems mums didžiulėn talkon!

Pasitikime, kad šią savaitę draugai ir draugės visur 
uoliai pasidarbuos pasipirkdami Lietuvių Namo Bendro
vės Šerų.

Labai svarbu įsigyti Šerų, — po vieną, po keletą. Ku
rie tik išgalite, — pavieniai ir mūsų organizacijų kuopos 
ir kliubai, — raginanti stoti didžiulėn talkon, padėti va
ryti milžinišką kultūros dirvoje barą!

Money orderius arba čekius siųskite ir visokiais rei
kalais rašykite: Home for Lithuanian Workers, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Athenai.— Graikijos 
narchistų valdžia, pagal sa
vo teismų sprendimus, su
šaudė Salonikoj dar 52 de
mokratinius graikus. Jie 
buvo nusmerkti kaip parti
zanų rėmėjai arba “sukilė
liai.” '

Tuo pačiu laiku teismas 
Athenuose už akių nuteisė 
komunistų laikraščio “Ri- 
zopastis” redaktorių Manelį 
Glezosą ir spaustuvės virši
ninką V. Komį po 18 mėne
sių kalėti ir $210 baudos su
mokėti. Tai dėl to, jog tas 
laikraštis išspausdino par
tizanų vado gen. Markoso 
Vafthiades a t s i š aukimą 
“tęsti sunkią kovą prieš a- 
m,erik. imperializmą Grai
kijoj.” Monarchistai užgro
bė visą tą laikraščio laidą. 
Dar nepavyko policijai su
rasti redaktoriaus ir spaus
tuvės viršininko.

brangininkas turi būti įme
stas kalėjimam”

Nė vienas delegatas ne
mėgino apginti prez. Tru- 
maną, kuomet tūli kalbėto
jai vadino jį “streiklaužiu.”

Kad Federacija Nepripa
žins CIO Savivaldos, tai 
CIO Nesivienys su Ja 
Murray priminė, jog Dar

bo Federacijos pirmininkas 
Wm. Green vėl kvietė CIO 
apsivienyti su Federacija, 
bet Green neužtikrino CIO 
unijom savivaldos federaci
nėje organizacijoje. Todėl 
negalima priimti Greeno 
pakvietimo, pareiškė Mur
ray, pridurdamas:

“Saugok, Dieve, mane ir 
šią organizaciją nuo tokios 
begėdystės, kad mes išduo- 
tume bent vieno mūsų uni
jų nario reikalus.”

Jisai nupeikė Johną L. 
Lewisą už Mainierių Uni
jos ištraukimą iš CIO ir pa
stebėjo, kaip “kazioni” Fe
deracijos valdovai nesiskai
to su sugrįžusiu Lewisu. 

‘ Jie’"panaikino vice-prezi* 
dentystes vykdomojoj Fe
deracijos taryboj, kad Le
wis jau negalėtų būti Fede
racijos vice-prezidentu. Nes 
Lewis nesutiko daryti 
prieš - komunistinės prie
saikos, kurios reikalauja 
Tafto-Hartley’o įstatymas.

Gromyko Įtaria, Kad 
Amerika Bando Diktuot

Wallace Priešingas 
Byrneso Politikai

New York. — Komerci
niai laikraščiai ir radijai 
buvo su džiaugsmu paskel
bę, kad ir Henry Wallace, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas, remiąs ka
rinę politiką prieš Sovietus, 
kurią perša James Byrnes. 
Tokią išvadą reporteriai 
ant greitųjų padarė iš apla
mų Wallace’o atsakymų į jų 
klausimus. Dabar gi Wal
lace pareiškė, jog jis buvo 
ir tebėra priešingas Byrne
so politikai.

Byrnes, buvęs Trumano 
valstybės sekretorius, savo 
knygoje ragina Ameriką 
daugiau atominių bombų 
gaminti ir “išvyti” Sovietus 
iš Vokietijos, jeigu jie vis 
dar atmes Amerikos planus 
dėl atominės jėgos kontro
lės ir dėl taikos sutarties su 
Vokietija.

Lake Success, N. Y.— So
vietų delegatas* A. Gromyko 
smerkė Amerikos sumany
mą įsteigti nuolatinę Jungt. 
Tautų seimo komisiją, kuri 
visuomet posėdžiautų. Ta 
komisija, pavadinta “ma
žuoju seimu”, turėtų, pa
sak amerikonų, “taisyti” 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos veikimą. Gromyko 
sakė, jog Amerika su už
tikrinta jai komisijos dau
guma, mėgintų apeiti Sau
gumo Tarybą (kur Sovietai 
turi veto teisę), bandytų jai 
diktuoti ir stengtųsi pa
verst Jungt. Tautas į Ame
rikos užsieninės politikos 
įrankį.

ORAS.—Būsią lietaus.

London. — Anglija žadė
jo Burmai nepriklausomybę 
1948 m. pradžioj.

New York. — Sąlyginiai 
atšauktas Overseas lakūnų 
streikas; tuo tarpu jie derė
sis su kompanija.

ge-
So-
ap- 
vis

bendradarbiavimo reikalą 
tarp tautų. Mes galime pa
laukti. Mes kantrūs žmo- 

— 9 fnes.

FRANCIJA GAUS $104,- 
000,000 AUKSO

Paryžius. — Amerika 
duos Francijai $104,000,000 
vertės to svetimo aukso, ku
ris atgriebtas nuo nacių.

Stalinas Anglam: “Mes Vengiam Karo”

Nelaimingi Atsitikimai
N. Y. Valstijos Fabrikuose

Albany, N. Y. — Rugsė
jo mėn. šiemet fabrikuose ir 
dirbtuvėse New York vals
tijoje įvyko 70,900 nelai
mingų atsitikimų žmonėms, 
kaip skelbia valdžia; bet 
nepasako, kiek darbinirfkų 
užmušta.

Nesiseka Danijai Išprašyt 
Jankius iš Greenland!jos

Washington. — Atvykęs 
užsieninis Danijos minist
ras Gustav Rasmussen pa
kartojo savo valdžios pra
šymus, kad Amerika iš
trauktų visą’ savo kariuo- 
mtenę iš Greenlandijos, mil
žiniškos danų salos netoli 
šiaurinio žemės ašigalio. 
Bet amerikonai, gavę 
Greenlandijoj pozicijas ka
ro metu, nenori išsikraus- 
tyt. Jie laiko Greenlandiją 
papėde atominiai - rakieti- 
niam karui prieš Sovietus.

Varšava.— Aštuoni Ang
lijos seimo nariai, kairieji 
darbiečiai, grįždami iš So
vietų Sąjungos, pranešė a- 
pie savo pasikalbėjimą su 
Sovietų premjeru Stalinu, 
kuris ilsisi Soči, prie Juodo
sios Jūros. Stalinas jiem sa
kė, jog Sovietam net galvon 
nedinktelėjo karan eiti.

• Stalinas pageidavo glau
desnių prekybos santykių 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ir Anglija. Kartu jis paste
bėjo:

“Bet jeigu jos nenori 
rinti savo santykių su 
vietų Sąjunga, tai mes 
sieisime ir be jų. Mes
tiek sugebėsime pirmyn 
žengti. Mes lauksime, iki 
jos atgaus protą ir supras

l

Nacių Generolas Nesigaili 
Žudęs Svetimtaučius

Nurnberg, Vokietija. — 
Čia amerikonai teisia Hit
lerio rinktinės gvardijos 
generolą Eriką Naumanną 
už tai, kad jo komanduoja
mi naciai išžudė tūkstan
čius žydų, vyrų, moterų ir 
vaikų. Į kaltinimą Nauman- 
nas atsakė, jog reikėję juos 
žudyti, kad vokiečiai karą 
laimėtų. Taip Hitleris lie
pė. “O jeigu jis būtų man 
įsakęs, aš būčiau ir savo gi
mines žudęs.” '

FRANC. MARININKAI 
LAIMĖJO

Paryžius. — Sugrįžo dar
ban 36,000 streikavusių ma- 
rininkų. Jie laimėjo 15 nuo
šimčių daugiau algos.

Italijos valdžia nutarė 
samdyt buvusius Mussoli- 
nio valdininkus. Chinijos valdovas Chiang 

Kai-shekas paskelbė, kad 
Amerika pagal jo norą lai
ko savo kariumenę Chini; 
joj.



Gražus kontestantų surašąs:

P. Buknys.
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Sinkevi-
P. Katonienė ir A.

Viso $2183.00
Tai labai gražus 

buriečių 
momento 
reikalais.

water- 
pasirodymas šio 
mūsų svarbiais

štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:
$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;

z $1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
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^

Tel. STagg 2-3878
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President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year 
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year 
Brooklyn, N. Y., per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

LAISVE
* LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY. 

The Laisve
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911 
427 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y.
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Bažnytinė Dogma ir Prietarai
Anglijos bažnyčioje kilo nemaža audra. Canterburio 

arkivyskupas Fisher viešai pasmerkė Birminghamo vys
kupą Barnes. Mat, pastarasis parašė knygą, kurioje jis 
paneigia tikėjimą į stebuklus ir abejotinai išsireiškia apie 
reikalingumą krikšto. Vyskupas Barnes sako, kad ne
sąmonė tikėti į tokius dalykus, kaip Kristaus motinos 
nekaltybė, Kfristaus prisikėlimas iš numirusių, ir t.t.

- Abudu aukšti ir seni dvasiškiai — arkivyskupas 60 
metų, o vyskupas 73 metų amžiaus. Arkivyskupas ma
no, kad vyskupas, kuris netiki į stebuklus ir kitiems 
pataria netikėti, turėtų rezignuoti.

Vyskupas Barnes, matyt, priėjo prie tos išvados po 
daugelio metų galvojimo. O gal jis jau seniai netikėjo 
stebuklams, bet tiktai ant senatvės išdrįso tai viešai 
pasakyti? 1 .

Kaip ten nebūtų, vyskupo Barnes knyga “Krikščio
nybės Pakilimas” taps plačiausia skaitoma knyga viso
je Anglijoje.

Duona ir Derlius
Nepaprastai svarbi žinia atėjo iš Maskvos. Praneši

mas sako, kad Tarybų Sąjungoje šiemet derlius bus net 
58 nuošimčiais didesnis už 1946 metų derlių! Javai be
veik visur puikiai užderėję ir jų suėmimas buvęs pra
vestas visiškai gerai.

New York Herald Tribune korespondentas Joseph 
Newman rašo, kad šių metų geras Sovietų derlius be 
galo daug reiškia visai Europai. Tarybų Sąjungos vy
riausybė, sako, galės ne tik išpildyti savo visus pažadė
jimus savo kaimynams, naujosioms demokratijoms, bet 
galės gerokai pagelbėti ir Francūzijai. Jau einančios de
rybos tarpe Tarybų Sąjungos ir Francūzijos dėl apsi
keitimo Sovietų grūdų ant francūzų pramonės dirbinių.

Reikia žinoti, kad šiemet nepaprastai prastas derlius 
buvo visoje Vakarų Europoje. Prancūzijoje ir kitose 
šalyse duonos klausimas yra svarbiausias politinis ir 
ekonominis klausimas. Nors reakcijonieriaitsako, kad 
komunistai ir kiti kairieji visas laimėjimo viltis deda 
ant žmonių alkio, bet tai yra kvailas melas. Kiekvienas, 
kuris turi akis, gali matyti, kaip visur revoliuciniai dar
bininkai, o ypatingai komunistai, kovoja prieš alkį ir už- 
kiekvieną darbo žmonių ekonominės būklės pagerinimą. 
Todėl ir šis pranešimas, kad Tarybų Sąjunga galės ki
toms šalims suteikti duonos, pirmiausia džiugina tų 
kraštų kairiojo nusistatymo žmones.

Tarybų Sąjungos geras derlius itin svarbus Lietuvai. 
Tai reiškia, kad ji gaus, jei reikės, geros paramos iš kitų 
respublikų. Kol kas nesame dar girdėję apie šių metų 
Lietuvos derlių. Veikiausia Lietuvos derlius irgi buvo 
vidutiniai geras.

Pavojingi Gandai
Pereito ketvirtadienio spaudoje pasirodė pranešimas 

apie generolo Wedemeyerio pasiūlymus dėl Chinijos. Iš 
Washingtono pranešimas teigia, kad jo pasiūlymus jau 
senokai turi valstybės departmentas, bet laiko didžiau
sioje slaptybėje. Gen. Wedemeyer, tarp kitko, patariąs 
tuojau suteikti Chiang Kai-shekp valdžiai bilijono dole
rių paskolą, vedimui civilinio karo. Jei šis pasiūlymas 
būtų pravestas gyveniman, tai reikštų, kad Amerika 
tiesioginiai įsitraukia į Chinijos civilinį karą.

Kur Dabar Eis John L. Lewis?
Kai atėjo Amerikos Darbo Federacijos viršininkų 

rinkimai, United Mine Workers of America delegacija 
visiškai nepasirodė konvencijoje, reiškia, rinkimus boi
kotavo. John L. Lewis nebepalaikė kandidatūros ir ne
beišrinktas Federacijos Pildomojon Tarybon.

Bet ar majnierių unija pasiliks Federacijoje? Šiuo 
klausimu interesuojasi visas darbininkų judėjimas.

Kreivus Priėjimas prie Unijų Vienybės
Amerikos Darbo Federacijos konvencijoje William 

Green, vėl išrinktas prezidentu, per ašaras kalbėjo apie 
reikalingumą apvienyto darbo unijų judėjimo. Bet tos 
jo ašaros, mums atrodo, nebuvo, taip sakant, “kraujo 
ašaros.” Kreipdamasis į CIO unijistus, pav., jis juos va
dino “mano klystančiais broliais.” Jis te be reikalauja, 
kad CIO unijos “sugrįžtų” į Federaciją.

Šitoks priėjimas prie vienybės klausimo yra klaidin
gas. Tos milžiniškos darbo unijos, kurios paskutiniais 
kelias metais taip pasekmdngai atlaikė savo pozicijas 
po CIO vėliava, nesijaučia niekam prasikaltusiomis, ne
sijaučia suklydusiomis ir nežada niekur grįžti. Green 
tiktai įžeidinėja septynis milijonus organizuotų darbi- 

’ ninku, kai jis juos vadina “suklydusiais broliais.”
Vienybė tarpe. Federacijos ir CIO gali įvykti tiktai 

kaipo lygaus su lygiu. Abu judėjimai maždaug po tiek 
pat narių turi. Tiesa, Federacija daug senesnė organi
zacija, bet tas nieko nereiškia.

Kaip atrodo, tai nei Amerikos Darbo Federacijos, nei 
CIO konvencijoje vienybės klausimas nebuvo padėtas į 
centrą visų darbų. Abiejų judėjimų vadai gražiai šneka 
apie'vienybę, bet nesimato tikro, nuoširdaus noro vie-

Tarptautinė Apžvalg
Rašo D. M. š.
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Mūsų šalyje. Prezidentas 
Trumanas varo • dar griež
tesnį “apvalymą” valdiškų 
įstaigų nuo “neištikimų,” ir 
°net tų, kurie su “tokiais 
draugavo.” Gelžkelių kom- 
p a n i j o m s suteik- 
t a leidimas pakelti kainas 
ant tavorų vežimo 10 
nuoš. Washingtonas įsakė 
konservuoti į sandėlius grū
dus. |Į Jungtines Valstijas 
atvyko Turkijos fašistų ar
mijos vadas generolas Salih 
Omurtak/ kurį karštai pri
ėmė generolas Eisenhowe- 
ris. Turkų generolas’Omur
tak, laike Antro Pasaulinio 
Karo, labai daug laiko pra
leido būdamas Hitlerio šta
be, ypatingai kada naciams 
sekėsi prieš Sovietus. *

Komercinė spauda buvo 
paskleidus gandus, būk So
vietų technikiniai mokiniai 
“dingo” — “pasislėpė.” Bet 
vėliau iš Detroito pripaži
no, kad tie mokiniai, kaip 
buvo, taip ir yra Clark 
Equipment Co. mokykloje, 
Buchman, Mich. Visas tas 
blofas buvo r e i k a 1 i ngas 
kurstymui žmonių, kad gąz- 
dinti tarybiniais piliečiais 
— “Žiūrėkite, k®ki jie bai
sūs.”

neralio Prokuroro pagelbi- 
ninkas, kuris neseniai iš 
tos vietos pasitraukė, pro
testuodamas .prieš reakciją, 
pareiškė, kad reakcija pa
siekė aukščiausio laipsnio 
mūsų šalyje prieš demokra
tinę liaudį.

Politinės Veiklos Komi
tetas, kuris posėdžiavo Phi- 
ladelphijoje, pareiškė, kad 
Marjšhallo Planas yra pavo
jingas, nes jis: “suskaldė 
Europą į du blokus — va
karinių ir rytinių valsty
bių.”

Washingtonas p r a n ešė, 
kad į naujų ginklų demons
travimą Aberdeen lauke, 
Marylande, pakviesta 3,- 
000 karinių specialistų nuo 
įvairių šalių, bet nepakvies
ta Tarybų Sąjungos, Lenki
jos, Jugoslavijos karo ata- 
šės. .

Henry Wallace, kalbėda
mas Mass, valstijoje, smar
kiai kritikavo tuos, kurie 
siekia įvesti verstiną jau
nuolių karinį lavinimą tai
kos laiku, kaip žingsnį, ža
lingą taikai.

Rugsėjo 23 d. Mr. A. 
Krock, N. Y. Timese rašė, 
kad prieš likvidavimą OPA 
rūkytas kumpis buvo 35c 
svaras, dabar jau 77c; kiau
šinių tuzinas buvo 50c, da
bar 93c; steikas — 64c, da
bar $1 ir sviesto svaras bu
vo 68 cent, sv., o dabar jau 
89 centai.
' Jis sako, kad Amerika 
daug mažiau maisto turi. 
Prieš OPA panaikinimą 
sandėliuose buyo 500,000,- 
000 svarų mėsos, gi metai 
vėliau buvo tik per pusę 
tiek, o dabar dar mažiau.. 
Tas patsai su sviestu, kiau
šiniais ir paukštiena. Tai ar 
ilgai galės vežti šimtais 
tūkstančių tonų maisto kas 
■mėnesis į Vokietiją, o Ame
rikoje žmones mokinti “ma
žiau valgyti?”

Arabų šalys — Lebano-

nas, Sirija, Irakas, Trans- 
Jordanas, Arabija, Hežas 
(Hejaz) ir Egiptas, kurios 
apsupa Palestiną, tai pa
reiškė, kad traukia savo ar
mijas linkui Palestinos.

Anglijos šalininkai pasa
koja, būk arabų šios šalys 
nesudaro rimto' pavojaus, 
kad imtis ginkluotos jėgos 
dėl Palestinos klausimo iš
rišimo, kad tik “propagan
da.” Mums atrodo, kad tąj 
nedakainavimas arabų ga
lios. Lai tie ponai prisime
na tik tą, kad arabai Tuni- 
sijoje per kelis metus- mu
šė Ispanijos ir Franci jos 
armijas po Pirmo Pasauli
nio Karo. Arabų yra daug 
ir jie atkaklūs.

Anglijos ministrų prem
jeras Attlee atstatė iš mi
nisterijos 11 savo pagelbi- 
ninkų. Tą jis padarė pata
riant “ekonominiam dikta
toriui” Sir S. Cripps. To
kiu būdu Cripps ir Attlee 
mano išgelbėti Angliją iš 
finansinio bankrūto ir eko
nominio krizio.

Apvienyta Pietų Afrika, 
vadovystėje sukto genero
lo C. Smuts, suteikė Angli
jai $320,000,000 vertės auk
so, kaipo “paskolą.” Žino
ma, kad tos “paskolos” at
gal negaus, nes Anglija nei 
negalvoja apie “paskolų” 
atidavimą, ji tik galvoja, 
kaip daugiau jų gauti. Mum 
atrodo, kad nei Smutso “pa
skola,” nei Attlee “discipli
na” nuo džiovos Anglijos 
neišgelbės.

Austrijoje, Vienoje virš 
20,000 žmonių susirinko į 
aikštę ir protestavo prieš 
Amerikos imperializmą. 
Daugiausiai buvo jaunimo. 
Tarpe kitų, kalbėjo iy ame
rikietis jaunuolis Vincent 
Pierri, kuris buvo jaunimo 
delegatu Pragoję. Jis sakė:

“Aš gėdijuosi dėl Ameri
kos. KeĮi metai atgal mano 
šalis kovojo prieš fašizmą, 
o dabar mūsų šalį užvaldė 
Trumanas ir Marshall.” Jis 
sakė, kad dabar Amerikoje 
fašistai laisvi, o reakcija 
dūksta prieš demokratiją.

Bulgarijoj prasidėjo teis
mas prieš grupę karinių 
suokalbininkų. Jų tarpe yra 
ir generolas Kiril Stan- 
chev. Grupė planavo nu
versti liaudies valdžią, su 
užsienio pagalba.

Bulgarija minėjo trejų 
metų sukaktį nuo pasiliuo- 
savimo nuo fašizmo ir už
sienio imperializmo. Liau
dies vyriausybė suteikė že
mę dėl virs 300,000 buvusių 
bežemių. Per tris metus ša
lis padarė daug progreso. 
Vadai sakė, kad būtų dau
giau padarius, jeigu ne už
sienio provokacijos ir intri
gos.

čechoslovakijoj komunis
tų dienraštis '“Rude Pravo” 
kaltina Amerikos karinę 
orlaivyno komandą, kad 
bombardavo čechuslovakų 
fabrikus jau tada, kada hit
lerininkai buvo sumušti ir 
tas buvo nereikalinga. Laik
raštis rašo, kad kopiandie- 
riai - industrialistai tą da
rė ne karo sumetimais, bet, 
kad po karo neturėti rinkė
je konkurentų.

Chile’s valdžia ištrėmė du 
Jugoslavijos diplomatus į 
Argentiną, kaltindama, būk 
jie iššaukė 20,000 mainierių 
streiką. Žinoma, kad tai 
tuščias kaltinimas. Tą paro
do ir tas, kad valdžia areš
tavo 30 mainierių vadų ir 
ištrėmė į dykumas, kaipo 
“komunistus.”

Chinijoje Liaudies Išlais
vinimo Armija uždavė dide
lį smūgį generolo Chiang 
Kai-sheko armijai ne vien 
Mandžurijoje, kur ji apsu
po Mukdeną ir Changchu- 
ną, bet ir Peipingo pama
ryje.

Mr. H. R. Lieberman ra
šo, kad komunistai ir par
tizanai yra visiškai pakrik- 
dę generolo Chiang Kai- 
sheko gelžkelių susisiekimą.

Nauji Liaudies Išlaisvini
mo Armijos laimėjimai 
Mandžurijoje ir kitur iššau
kė reakcijoj tarpe paniką. 
Amerikoniškas doleris pir
ma buvo 59,000 chiniškų do
lerių, o dabar jau\ 82,000. 
Pragyvenimo kainos pakilo 
ant 10 nuoš-. Reakcininkai 
visiškai nustojo pasitikėji
mo.

Graikijoje partizanai lai
mėjo Turkijos pasienyje’ — 
Trakijoje (Thrace), Flori- 
nos ir Vitzi kalnų srityje, 
kur muša anglų ir ameri
kiečių -apginkluotus val
džios pulkus.

. Holandijoje labai “pavar
go” karalienė Ayilhelmina, 
valdydama šalį per 49 me
tus. Pasitraukė iš karalie
nės vietos ir karaliauti per
leido savo dukteriąi Julia- 
nai. Wilhelmina jau yra 67 
metų, o dukra taipgi nėra 
jaunuolė. Holandija yra pa
vergus milžinišką Indone
zijos kraštą, su apie 70,- 
000,000 žmonių ir veda ten 
karą, nenorėdama pasL 
trąukti. Jai gelbsti Angli
jos ir Wall Stryto turčiai.

Italijoje reakcinę kleri
kalų De Gasperi valdžią iš
gelbėjo tik tas, J kad laike 
balsavimų buvo pranešta, 
jog Jungtinės Valstijos grą
žina Italijai 24 karinius lai
vus.
** Betgi, tokis Jungtinių 
Valstijų žygis tai yra nesi
laikymas taikos sutarties su 
Italija, nes pagal taikos su
tartį buvo įvardinti visi ka
ro laivai, kurie nuo Italijos 
atimami. Mat, kaip žino-

Brooklyno Vaj minkai ........................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ..
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. ..
Hartfordo Vaj minkai ........... 
V. J. Stankus, Easton, Pa. .............
P. Pilėnas, Philadelphia .. ..................
L. Bekešienė, Rochester, N. Y............
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.
A. Buivid, Dorchester, Mass........ • ..
P. Šlajus, Chester, Pa. .
LLD 20 kp., Moterų Skyr.,

Binghamton .........................
M. Janulis, Detroit ................

Bečis-F. Klaston, Gr. Neck 
J. Martin, Pittsburgh ..........
Balsys, Baltimore ..............
Penkauskas, Ig. Chulada, 
V. Kralikauskas, Lawrence 

Bakšys, Worcester ..............
Padgalskas, Mexico ..........
Šlekaitis, Scranton ............
Navickas, Haverhill ..........

C.
. 248 s.

234 J.
224 J.

. 204 F.
168 K.

E.
168 J.
140
104 H.
100 A.

.. 84 i M.

Punktai
......... 868
...............775
.. •.......... 732
....... . .  390
...............364
.. . .............360
................. 350
.............. 280
•...............280
....... 252

84
84
84
75
56
56
56

52
48
28
28

K. Urban, Hudson ......... .......
Tvarijonas, Detroit ....... .....
Bimba, Paterson ................
Stankevičius, Wilkes-Barre .. 
Balsys, New London ..............
Valaika, Cleveland, Ohio .... 
Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 
Mockaitis-P.Baranauskas 
Bridgeport ...........................
Žukienė, Binghamton .........
Bemat, Los Angeles ..........
Slekienė, Gardner ..............

$92.00 
37.00 
16.50 
15.00 
13.00 
10.00

7.00 
.. 7.00 
. .6.00

6.00
. 5.00

Parengimais, aukomis ir Šerais oiudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Brooklynas ......
San Francisco, Cal.
Washingtona, Pa.
So. Boston, Mass.
Stamford, Conn. .
Seattle, Wash. ...
Philadelphia, Pa. .
Easton, Pa-............
Rochester, N. Y. .
Detroit, Mich. • •.
Waterbury, Conn.
Cleveland, Ohio. ..
Hartford, Conn. • •
Chicago, Ill...........
Binghamton, N.’ Y
Worcester, Mass. .
Shenandoah, Pa. .
Scranton, Pa. .. • •

V. J. Stankus, Easton, Pa., prisiuntė prenumeratų ir 
pralenkė Rochesterį.

J. Šapranauskienė, Phila., Pa., prisiuntė prenumera
tų ir žada daugiau pagelbėti kapitonui Pilėnui.

Kiti vajininkai, kurie prisiuntė prenumeratų, yra 
sekami: P. Šlajus, Chester, Pa., J. K. Navalinskienė (mo
terų kp.), Binghamton, N. Y., J. Balsys, Baltimore, Md., 
S. Tvarijonas, Detroit, Mich., J. Bimba, Paterson, N. J. 
ir M. Slekienė, Gardner, Mass.

Naujų skaitytojų prisiuntė A. Buivid (ir atnaujini
mų), Dorchester, Mass, ir S. Penkauskas, Laurence, 
Mass.

Aukų gavome sekamai:
Pranas ir Ona Dobilai, Broęklyn, N. Y., $30.
Po $3: A. Kazokas, Shenandoah, Pa., Wm. Usidalis, 

Plymouth, Pa., M. Shulskys, Easton, Pa., John Lotus, 
Detroit, Mich.

Po $1: F. Bloznelis, Catskills, N. Y., Juozas Šapalas, 
Tellsean Barge, Ont., Canada.

Po 50c.: K. Eglit, Detroit, Michatimami. Mat, kaip žino-> Po 50c.: K. Eglit, Detroit, Mich, S. Tvarijonas, 
ma, tai Jungtinių 'Tautų I Detroit, Mich., J. Jeniškevičius, Ashley, Pa.
seime jau yra įnešta pasiu- i t širdingai dėkuojame už aukas ir prenumeratas., 
lymas peržiūrėti Italijos į Laisves Adm-cija.

(Tąsa 5-tam puslp.) \

Waterbury i e Sukelta $2,183 č£eviciene 
‘ / J . Andruiis# I 

Bendra sutrauka šio su-
Ji jau gavo ; sirinkimo pasekmių yra to- 

■ * ' ‘ Ikia:
Už Namo Bendrovės 

šėrus.................$625.00
Paskolų Namui ... 1500.00 
Laisvės b-vės serų .. 30.00 
Dienraščiui aukų ... 28.00

nybę pasiekti. •
Philip Murray, CIO prezidentas, sako, kad 1948 me

tais politinė darbininkų vienybė bus, nepaisant William 
Green! Bet Green yra Federacijos “bosas.” Todėl, aišku, 
“nepaisant jo,” politinės vienybės tarpe CIO ir Fede
racijos negalės būti. Galimas daiktas, kad Murray tu
rėjo mintyje vienybę apačiose. Jau dabar daugelyje 
miestų abiejų judėjimų unijos yra Spsi vienijusios poli
tinei veiklai. Toji vienybė iš apačios turės šimteriopai 
padidėti, kai ateis 1948 metai. Į tą tašką, reikia tikėtis, 
nuo dabar CIO unijos ir taikys.

Čia gražiai atsiliepta į 
Amerikos Lietuvių Kultūri
niam Centrui perkamojo 
namo reikalą. Spalių 15 įvy
ko tuom reikalu susirinki
mas. Namo bendrovės šėrus 
pirko sekamai: > Antanas 
Antanavičius. $150; Vincas 
Jokubonis, $z100;' Stanley 
ir Mary Meison, $50; Ka
zys Sihkevičius, $50; Karo
lina Sinkevičienė, $50; Po
vilas Mickeliūnas, $50; Kle- 
mentina Jenkeliūnienė, $50; 
Juozas Strižauskas, $25; 
Kazys Sabutis/ $25; Char
les Danisevich, $25; Vin
cent Krasnitskas, $25 ir 
Bronius Marcinonis, $25.

Paskolas šiam reikalui 
suteikė Stanley ir Mary 
Meison $500; Vincas Joku
bonis $500 ir J. Svinkūnas 
$500. *

Apart namo reikalo buvo 
pasitarta ir Laisvės vajaus 
reikalu. Čia gerai darbuoja

si dienraščio platinimui M. 
Svinkūnienė.
keletą naujų skaitytojų ir 
gerokai atnaujino. Tačiaus 
tokioje plačioje kolonijoje 
vienam asmeniui sunku vi
sus apeit. Taigi buvo pra
šyta talkos drg. Svinkūnie- 
nei. t

Laisvės biudžeto sukėli
mo reikalu waterburieciai 
taipgi rūpinasi. Žada su
rengti kokią pramogą tam 
tikslui ir šiame susirinkime 
nusipirko Laisvės Bendro
vės Šerų: B, Marcinonis 
$10, Kazys Sinkevičius 
$10 ir Mikolas Paugys 
$10.

Aukavo biudžeto sukėli- 
limui:

V. Jokubonis, $10, P. Mic
keliūnas $5.

*P. Juškevičius $3.
Po $2: S. Meisonai, K.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Wherry 
smerkė Trumuno valdžią 
už tai, kad ji slaptai nuta
rė išgabenti 480,000 tonų 
plieno vamzdžiams ir ki
tiems žibalo pramonės įren
gimams Saudi Arabijoje, 
kur veikia Amerikos žibalo 
trustas.
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Smarki mankšta ir atle
tiški sportai ne visiem nau-

Jis nupasakojo, 
rusai tyčia apkrėtę

“norėję išbandyt,

į rašo Albertas Deutsch new-
i yorkiniame dienraštyj PM.

O praeitą sekmadienį W.
Winchellis per radiją pa-

■i

MANKŠTA, SPORTAS, SVEIKATA
ram lošikam, 22 metų vyru
kam.

“Sumažink savo mankš
tas ir sportus, — įspėjo jį 
daktaras. — Tamsta neturi 
tiek jėgų, kaip įsivaizduoji. 
Jeigu ir toliau taip spor- 
tausi, tai žlugsi.”

“Tai nesąmonė, — atsakė 
sportų, jeigu jie nori ilgiau i biznierius nusišypsodamas, 
gyventi. i-Mankšta man taip svarbu,

kaip oras, kaip alsavimas. 
Aš negalėčiau jos apleisti. 
Mankšta palaiko mano svei
katą ir energiją.”

Pasiekęs 46 metų am
žiaus, tas žmogus ūmai mi
rė. Jo kraujo spaudimas bu- 
vb pakilęs iki 220 laips.; šir-

vojingi pusamžiams ir se
nyviems žmonėms. Gydyto
jai raštais žurnaluose ir 
knygose yra kartotinai per
sergėję tokio amžiaus žmo
nes vengti smarkesnių

cobs rašė Kiwanis Magazi
ne žurnale, kaip neišmintin
gai mankštinosi tūlas pra
lobęs pusamžis biznierius, 
iki netikėtai mirė. Kas rytą 
jis pusvalandį namie gim
nastikavo iki pailsimo; kas |
savaitę jis lošė golfą iki 36ldis labai išsipiltus, nesvei- 
iluobuėių ir dar pridėjo po I kai, padidėjus. Širdis persi- 
kelis tenniso lošius. L , 
geras golfo “boliukės” mu
šimas reikalauja jėgų įtem
pimo. Tennis taipgi nėra 
toks lengvas sportas, kaip 
gal pašaliniam žiūrovui at
rodo.

Bet pusamžiai bei senyvi 
sportininkai taip įsitikinę 
mankštos gerumais, kad jie 
nesiliaus ir vis tvirtins: 
“Mankšta naudinga kiek
vienam”, iki staiga susmuks 
arba kol daktaras juos ga
na įgąsdins.

Kai kurie, sulaukę 50 ar 
60 metų, tęsia tas pačias at
letines mankštas, kurias 
pradėjo būdami 20 ar 251 
metų amžiaus. Kiti įsigeidė 
atletiškai mankštintis ket
virtame bei penktame “kry
želyje” amžiaus. Jie girdė-

O i dirbo, visai pailso ir galuti
nai “sustreikavo” prieš ne
gailestingą jos vargintoją.

Jeigu jis būtų metęs 
mankštą pagal gydytojo pa
tarimą, tai būtų galėjęs gy
venti iki 60 ar 65 metu, 

c

Lėtumas ir Amžius
Bendrai imant, ilgiau 

vena žmonės, kurie mažiau 
jėgų eikvoja darbui ar kitai 
fizinei veiklai. Ilgu amžium 
todėl pasižymi kunigai, ad
vokatai, savarankiški laik
rodžių taisytojai ir smulkie-

ji lengvų daiktų krautuvi
ninkai.

(Čia nekalbame apie žmo
nės, kurie dėl nesveikatos 
lėtai kruta. Tokių lėtumas 
nėra ženklas, kad jie ilgiau 
gyvens.)

Gydytojai taip pat, rodo
si, lengvai fiziniai dirba. 
Bet nereguliarės, dažnai 
pertraukiamos jų miego va
landos ir rūpesčiai apie li
gonius trumpina daktarų 
amžių. Be to, jie per tankiai 
susiduria su ligų perais. To
dėl gydytojai gyvena bend
rai tiek, kaip vidutiniai dar
bininkai.

Pavyzdžiai iš Gyvulių
Minimas rašytojas sako:
— Čerepokas (vėžlys) 

vengia mankštos ir gyvena 
200 iki 300 metų. Dramblys 
bergždžiai neeikvoja jėgų ir 
vidutiniai gyvena 150 metų.

Daktaras Raymond Pearl 
darė bandymus tūloms mu
sių rūšims, tėmydamas, 
kiek kuri gyvena. Jis atra
do, jog musės, kurios smar
kiai laksto — zvimbia, grei
čiausiai dvesia.
Mažai Kas žino Apie Savo 

Sveikatos Stovį
Medikalis Rockefellerio

Ar Choleros Perai Galėtų 
Būti Karo Įrankis?

Walter Winchell, gelto
jo, kad tokie sportai, girdi, į Hearsto laikraščių 
ilgiau palaiko vikrumą, jau--i bendradarbis ir jo radijo 
numa ir ilgina amžių. Jie! barškalas, “ieško raudonų- 
nori, kad taip būtų, todėl ir 'jų po kiekviena lova,” kaip 
įtikino save, kad taip esą.

Amžiaus Skirtumas
Ar visiem to amžiaus 

žmonėms kenkia energingi skleidė patį nelemčiausią 
sportai? Negalima būtų Paskalą, 
dogmatiškai šio klausimo būk 
atsakyti. Tik tiek leistina i Egiptą choleros perais; jie, 
pasakyti, jog vieniem ken- ■ girdi, 
kia, kitiem gal ne. Bet kiek-; kaip choleros bakterijos 

tiktų karui.” Winchellis ne
pasakė, iš kur jis gavo tą 
neva žinia.

“Tas jo paskalas yra fak- 
tinai kriminalis dalykas 
šiuo laiku, kuomet oras jau 
ir taip perpildytas karine 
histeriją, — sako PM rašy
tojas Deutsch. — Aš už
klausiau aukščiausios rū
šies mokslininkus apie tą 
ganda (dėl choleros bakte
rijų, kaip karo įrankių).

žinovų Atsakymai
“Dr. G. Brock Chisholm, 

generalis sekretorius Jung
tinių Tautų Organizacijos 
dėl Pasaulinės Sveikatos, 
davė man šitokį atsakymą:

— Skelbti tokią pasaką 
yra piktadariška kvailybė. 
Moksliniai - kariniai tyri
nėjimai jau tikrai įrodė, jog 
choleros perai visiškai ne
tinka kaip bakterinio karo 
įrankis, nes nėra priemo
nių joms gana paskleisti.

“Dr. Frank A. Caldero
ne, buvęs New Yorko mies
to sveikatos komisionie- 
riaus pavaduotojas, dabar 
Pasaulinės Sveikatoj Orga
nizacijos direktorius, pil
nai sutiko su dr.' Chisholmx) 
pareiškimu.

“Dr. Calderone sakė:( — 
Cheminiai mūsų armijos 
specialistai Antrojo pasau
linio karo metu plačiai ir 
giliai tyrinėjo, ar galima 
būtų pavartoti , cholerą, 
kaip bakterinį ginklą, ir jie 
visiškai atmetė tokį įrankį 
kaipo netinkamą. Cholera 
gali būti paskleista tiktai

vienas virš 35 metų am
žiaus asmuo turėtų pasitar
ti su nepataikaujančiu gy
dytoju apie sportą, reika
laujantį žymaus jėgų įtem
pimo. Nes kas sveika 20- 
metiniam ' jaunuoliui, tai 
gali būti nuodai pusamžiui 
žmogui.

Daugumos Gydytojų
, Nuomonė

Dauguma gydytojų šian
dien tvirtina, kad sunki 
mankšta nieko gero nele
mia pusamžiams ir seny
viems asmenims. Jie sako, 
net energinga naminė gim
nastika bergždžiai eikvoja 
gyvybės jėgas žmonėms, 
turintiems 45 ar 50 metų 
amžiaus.

Be Sporto Būtų Galėjęs 
Ilgiau Gyventi

Daktaras Peter J. Stein- 
crohn neseniai parašė kny
gą apie taankštos pavojus 
tokiems. Be kitko, jis pri
mena šitokį atsitikimą:

Vienas kompanijos virši
ninkas buvo 36 metų am
žiaus, pusėtinai riebus, jau
tėsi gana sveikas ir turėjo 
160 laipsnių kraujo spaudi
mą, tai daugiau, negu vidu
tinį.

Kas rytas jis po 30 minu
čių veikliai gimnastikavo 
pirm pusryčių. Kartą per 
savaitę jis ėjo į gimnastikų 
įstaigą ir mankštinosi ran
kiniu sviediniu (handball). 
Be to, jis kas savaitė lošė 
tennisą ir mėgino nepasi
duoti jauniem savo bend?

tokiose vietose, kur visai 
nėra jokių įrengimų švarai 
ir kitoms sveikatinėms są
lygoms palaikyti. Dabar 
niekam net neprisisapnuotų 
pavartot tokį ginklą prieš 
civilizuotą šalį, turinčią 
naujovines švaros ir svei
katingumo sąlygas.

“Daktarai Theodor Rose- 
bury ir Elvin A. Kabat, 
garsiajame savo raporte 
apię Bakterinį Karą, išleis
tame pirm keleto mėnesių, 
griežtai atmeta cholerą, 
kaip karo įrankį, nes chole
ra niekaip tam netiktų. 
Normalė sveikatos apsau
ga, esama kiekvienoj naujo
viškoj šalyj, ir jau išvysty
ti' sėkmingi čiepai prieš 
cholerą, daro ją absoliučiai 
netinkamu ir bejėgiu įran
kiu karui.”

Sovietų čiepai Prieš 
Cholerą Egipte

Per keletą dienų bent 
583 žmonės susirgo chole
ra Egipte. Žymi dalis jų mi
rė. Tuo tarpu gydytojai pa
tikrino, kad cholera kilo iš 
baisiai nešvaraus geriamo
jo vandens.

Sovietų vyriausybė, ga
vus žinią apie choleros epi
demiją, tuo jaus lėktuvu pa
siuntė Egiptui milioną dožų 
čiepų, kuriais galima apsau
got 650,000 žmonių nuo tos 
ligos. Jungtinių Tautų Pa
saulinė Sveikatos Organi
zacija taip pat oru pasiun
tė milioną dožų čiepų prieš 
cholerą. Šios organizacijos 
pareigūnai ant greįtųjų su
sirinko Genevoj, Šveicari
joj, pagaminti planus, pa
gal kuriuos būtų stabdomas 
ąhęleros plitimas Egipte.

O fašistuojančio Hearsto 
radijo tauškalas Walter 
Winchell panaudojo tą egip- 
tėnų tragediją, kaip prie
kabę “skleisti aršiausią iš 
visų civilizacijos ligų-blogy- 
bių — masinę histeriją, ku
ri galėtų panerti pasaulį 
kruvinon 
Albertas 
mas savo

sutemon,” sako 
Deutch, baigda- 
straipsnį. 1 /

Institutas patyrė, jog tiktai 
7 iš kiekvieno šimto ameri
kiečių kas metai eina pas 
gydytoją, kad jų sveikatą 
patikrintų. 93 nuošimčiai 
kitų nesikreipia į gydytojus 
dėl sveikatos tikrinimo ir iš 
tiesų nežino, ar jie sveiki ar 
ne. Daugelis iš tų 93 nuo
šimčių nežinančių užsiima 
supkiomis mankštomis, ku
rios greitina jų. kelionę į 
kapus.

Nesireint Išimtimis
Kai kurie senyvi asme

nys pastebi judamuosiuose 
paveiksluose, kaip Švedijos 
karalius, 80 metų amžiaus, 
dar lošia tennisą.* Iš to jie 
ima sau įkvėpimą ir perka 
atletiškų sportų įrankius, 
įsivaizduodami, kad ir jie 
taip ilgai ir sveikai gyvens, 
jeigu uoliai mankštysis. Bet 
tokie pavyzdžiai, kaip Šve
dijos karaliaus, yra tiktai 
retos išimtys. Antra vertus, 
dauguma atletų nepasižymi 
ilgu amžium, kaip rodo ap- 
draudos kompanijų ’skait
menys.

Senyvi sunkesnių mankš
tų entuziastai užmiršta, 
kaip sumažėjus yra gyvybi
nė jų energija. Juk patik
rinta, pav., kad 60 metų 
žmogus turi 50 nuošimčių 
mažiau pamatinės energi
jos, negu 10 metų vaikas.

Kur Reikalinga. Mankšta 
Pusamžiams

Veikli g i pi n a s t i k i n ė 
mankšta gali būti reikalin
ga tūliems virš 40 metų 
žmonėms, kurie serga chro
nišku ąrthritu (sąnarių už
degimu), gydosi sulaužytus 
nelaiminguose nuotikiuose 
kaulus bei sužalotus raume
nis. - ’

Pusamžiai žmonės taip 
pat ir kitais atvejais turė
tų pavesti gydytojam spręs
ti mankštos klausimą.

— Bet vidutiniam biznie
riui arba raštinės darbinin
kui, — skaitome Kiwanis 
žurnale, — pasivaikščioti po 
valandą kasdien yra lygiai 
naudinga ir daug saugiau, 
kaip rytinė gimnastika 
ypač, jeigu jis nutukęs.

Atostogų Mankšta
— Gal jūs jaučiatės nusi

kaltę, jeigu praleidote ato
stogas, snūduriuodami ir 
šiaip .tinginiaudami? Ne
verta dėl to gailėtis. Gydy
tojai žino, jog atostogos 
(vakacijos) yra pavojin
giausias laikas vidutiniam 
pusamžiui vyrui ar mote
riai, ypač, jeigu tie žmonės 
reguliariai dirba raštinėse 
sėdėdami.

“Aš niekuomet vasarą ne
gaunu poilsio, — dejuoja 
vienas Čhicagos daktaras, 
— Nes vasarą aš visuorhet 
turiu perdaug darbo gydy
ti žmones, kurie sugrįžta iš 
atostogų taip suvargę ir vi
sai išsieikvoję. Aš tik ste
biuosi, ko trūksta galvoj 
tokiam žmogui, kuris 50 
savaičių per metus sėdi prie 
rašomojo stalo, o porai sa
vaičių vasarą ištrūkęs iš 
raštinės, ima šokinėti ir 
lakstyti, kaip mokyklos vai
kas.

“Tarp savo pacijentų aš 
turėjau vieną advokatą, ku
ris per ištisus metus tiktai 
testamentus - palikimus pa
sirašinėjo ir nieko sunkes
nio nedirbo. Jis turėjo dia
betą (cukraligę) . ir svėrė 
30 svarų perdaug. Bet kada 
jis su šeima porai savaičių 
išvažiuędavo į kalnus, tai 
tennisą lošdamas bandyda-

IR AMŽIAUS ILGUMAS
V 

vo nepasiduoti savo sū
nums, keliolikos metų ber
niukams.

“Jis kas vakarą šokdavo 
iki pailsimo. Jis buvo pras
tas golfininkas, bet lošė 
golfą saulėtomis dienomis, 
kada sveikiau jam būtų bu
vę miegoti. Ne dyvai, kad 
sukrekėjusio kraujo gaba
liukai užtvenkė jam tūlas 
kraujagysles, ir jis mirė 
per 48 valandas po sugrįži
mo iš pernykščių atosto- 
gų!”

Bandymai Mankštomis 
Taukus Sumažinti

Kai kurie nutukę asme
nys mėgina mankštomis 
sau svorį sumažinti. Dak
taras Donald Laird, išgar
sėjęs mankštų, miego ir su
liesėjimo (rediusinimo) ži
novas, .4, nepataria bandyt 
mankštomis mažinti tau
kus. Girdi, žmogus ar žmo
na lankstosi, raitosi, tam
posi, tąsosi, nusivargina 
kaip sunkiausiu darbu; 
paskui pasisveria ir džiau
giasi, kad esą apie svaras 
taukų sunaikinta. Iš tikrų
jų, tik tam tikras kiekis 
vandens iš kūno išvaryta, 
o taukai beveik nepaliesti.

Sakysime,

kambarius išvalydamas per 
trejetą valandų, jis jaučia
si tiek pasimankštinęs ir 
protiniai pasilsėjęs, kaip po 
golfo lošio. Jis moka tą lo- 
šį, bet nėra golfo fanati
kas.
Namų Darbas ir Amžius
Naminis šeimininkės dar

bas atrodo įkyrus. Iš ant
ros pusės, jis fiziniai yra 
tiek įvairus, kad sveikai, 
nesunkiai pamankština vi
sus kūno organus. Dalinai 
todėl šeimininkės ir namų 
tarnautojos ilgiau gyvena 
už fabriko darbininkes, ir 
bendrai jų amžius daug il
gesnis, negu dirbančių raš
tinėse moterų ir merginų.

Kai kurie tvirtina, kad 
mankšta tarnauja miegui. 
Bet smarki mankšta gali 
taip išjudinti ir išblaivyti 
žmogų, kad jis neužmigs T

prakaitingą mankštą su
mažino sau svorį. 10 uncijų. 
Kiek jis taukų ištirpdė? 
Nagi, tik vieną unciją. De
vynios kitos uncijos tai tik 
išspaustas bei išgarintas iš 
kūno vanduo.

Kūnas lengvėja tiktai 
nuo maisto mažihimp, ypač 
nuo apribojimo riebalinių ir 
krakmolinių valgių. O 
smarkios mankštynės didi
na apetitą, traukia daugiau 
valgyti ir gundo į dar di
desnį nutukimą.

šeimininkės ir Mankštą
Vidutin, šeimininkei po 35 

metų amžiaus nereikia jo
kių specialių gimnastikų 
nei atletinių sportų sveika
tai palaikyti. Naujoviniai 
gydytojai sako, jinai užten
kamai gauna mankštos, na
mų ruošos darbus atlikda
ma ir vaikščiodama šeimai 
reikmenis pirkti. Valgių | per kelias valandas, kaip 
gaminimas, indų plovimas, į rodo ir sekamas pavyzdys: 
grindų valymas, skalbinių1 Vienas kunigas Kansas 
sužiūrėjimas ir kiti darbai- • City gavo nervų suirimą ir 
darbeliai suteikia net be- Į negalėjo miegoti. Jisai fna- 
vaikei šeimininkei įvalias ■ nė, kad jeigu smarkiai gim»- 
mankštos keliuose kamba- i nastikuos prieš pat ėjimą 
riuose. į lovon, tai turės greitai už-

Vienas šių žodžių rašyto-1 migti. Na, ir pradėjo visaip 
jo draugas sako, kad, atsi- gimnastikuoti, naudodamas 

žmogus per daręs langus, gerai savo j įvairius mankštos įrankius, 
! iki taip pailsdavo, kad nuo 
kojų virsdavo, i *

“Po mankštynių man per 
! naktį akys visai neužsimer- 
į kia, — skundėsi tas kuni
gas daktarui. — Ka aš da- 

su tinkamais skysčiais ga- bar turėčiau daryti? 
Įima daktariška “adata” 
leisti ligoniui į kraują. O 
kol šie garsai nebuvo var
tojami, tai negalima buvo 
sulfathiazole gyduolių tie
siog į kraują leisti, nes jų 
kristaliukai per stambūs 
buvo.

Dūmų ir ūkanų 
Pašalinimas

Kuomet negirdimieji gar
sai lekia oru, tai jie suvaro 
dūmų daleles į stambesnius 
gabaliukus, ir tuomet suo
dys krinta žemyn. Jungti
nių Valstijų Kasyklų Biu
ras dabar daro bandymus 
pritaikyti šį išradimą prie 
fabrikų kaminų, kad dūmai 
oran nekiltų, kad jie, pa
versti suodimis kristų i 
tam tikrus prietaisus šalia 
kaminų.

Karinių lėktuvų bando
moji stotis Arcatoj, Cali- 
^ornijoj, andai paleido ne
girdimųjų garsų bangas į 
ūkaną. Tie garsai subloškė 
ūkanos krislelius į lašus; iš 
to kilo lietus, ir išsiblaivė 
oras virš stoties.

Garsai—Skalbėjai 
Pennsylvanijos Valstijos 

Kolegija praeitą mėnesį iš
bandė auštuosius negirdi
mus garsus baltiniams 
skalbti. Purvini marškiniai 
buvo sumerkti į muiluotą 
vandenį viedre. Paleidus 
tuos garsus viedran, jie be 
jokio trynimo ar grumdy- 
mo nuėmė purvus ir baltai 
ušskalbė tas markšinių da- 

’lis, kurios buvo arti pavir
šiaus.

Gelmių Matavimas
Smarkieji negirdimi gar

sai atsimuša į daiktus ir 
grįžta kaipo atgarsiai, pa- 
hašiai kaip radare. Tokiu 
b.ūdu šiais garsais galima 
išmatuoti jūrų gelmes, ap- 
čiupoti vandenyje žuvis, po
vandenines uolas ir kt.

Karo metu Amerikos lai
vai ir submarinai skleidė

Negirdimieji Garsai Daro 
Stebėtinus Dalykus

Yra daug, garsų, kurių 
žmogus negirdi. Moksliniai 
jie vadinami ultrasoniškais 
garsais. Tie negirdimi gar
sai jau vartojami prakti
niams reikalams—jais nai
kinama kai kurių ligų pe
rai, apsaugoma valgiai nuo 
•sugedimo, ūkana paverčia
ma lietum ir t.t.

Girdimi ir Negirdimi 
Garsai

Žmonės tegirdi tik to
kius garsus, kurie oru ban
guoja arba virpa iki 20 
tūkstančių sykių per se
kundą. Tankesni, kaip 20,- 
000 virpėjimai, jau negirdi
mi žmogaus ausiai. Bet tūli 
gyvuliai girdi kai kuriuos 
tų aukštųjų garsų. Juo tan
kesnis virpėjimas, tuo 
aukštesnis garsas. O gar
sinės oro bangos gali vir
pėti bent 100 milionų kartų 
per sekundą.

Tam tikri elektros ga- 
mintuvai (dinamai) smar
kiai virpina kvarco krista
lą ir taip padaro negirdi
mus oro bangu virpėjimus 
iki miliono sykių ir dau
giau per sekundą.

Naikina Parazitus ir 
Bakterijas

Tokie tankūs, aukšti gar
sai žudo kirmėlaites grū
duose ir miltuose. Jie naiki
na ir įvairias bakterijas, 
kaip įrodė H. D. Von Jenef, 
Tele viso kompanijos 
nierius Chicago j e.

Padaro Pieną 
“Homogenized”

Tie negirdimi garsai gra
žiai sumaišo aliejų ir gyv
sidabrį su vandeniu, taip 
ka.d išeina , vienas lygus 
skystis. Tokiais garsais yra 
susmulkinama ir lygiai pa
skirstoma Smetona po visą 
pieną. Tai negirdimieji gar
sai perdirbą paprastą pie
ną į vadinamą * homogen-; 
ized pieną.

Negirdimi garsai suardo 
slilf a thiazole vaistų krista
liukus į smulkiausias dale- 
les, taip kad sumaišius jas

v

“Mesk šalin tas mankštas, 
— atsakė gydytojas. — At- 
liuosuok sau nervus. Tar
pais užmiršk bet kokią dva
sinę ar fizinę veiklą. -Užsi
merk, atliuosuok įtempimą 
visų sąnarių ir raumenų, 
taip kad jie jaustųsi visiš
kai palaidi, gležni ir laisvi. 
Tamsta esi 47 metų am
žiaus, o ir geriausiuose at
sitikimuose g i rų n a s t i nė 
mankšta tokiame amžiuje 
vra abejotinas dalykas. 
Mankštvnėmis tamsta taip 
nuvarginai sau raumenis, 
kad jie net skaudėjo. Šitaip

>

(Tąsa 4-me pusi.)

• v • inzi-

negirdimus garsus, kurie 
panašiai apčiuopdavo prie
šų laivus ir submarinus.

Aukščiau minėtas inži
nierius, Von Janef. išrado 
ir dentistams grąžtą, kuris 
veikia tokiu greičiu, kaip 
negirdimųjų garsų virpėji
mas. Vartojant tą grąžtą, 
žmogus, esą, negirdi įky
raus zvimbimo, kuomet 
jam dantis gręžiama.

Vyno gamintojai daro 
bandymus tokių garsų ma
šinomis išnaikinti rūgimo 
bakterijas vyne. Tabako 
augintojai pradeda vartoti 
negirdimųjų garsų mašinas 
parazitam žudyti, kurių at
siranda, kuomet tabakas 
brandinamas.

Vaistininkai tikisi tokiais 
garsais lygiai ir pastoviai 
išmaišyti gyduoles buteliuo
se, taip kad tirštesnės da
lys jau nenugultų ant dug
no kaip nuosėdos.

Negirdimieji garsai yra 
vartojami tikrinti gumos ir 
plieno vidujinį kietuma ir 
sužinot, ar viduj nėra kiau
rymių, plyšių ir t.t.

Von Janef drąsiai tvirti
na, kad leidžiant stipres
nius negirdimus garsus, ga
lima būtų jais užmušti kra- 
lika ar šunį už 60 pėdu.

N. M.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Pirm., Spalių 20, 1947
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Butenas.

N. V. GOGOLIS IS ARGENTINOS

(Tąsa)
Pagaliau atėjo ir lauktoji diena. Tai 

įvyko balandžio 8 (20). Pasikalbėję su 
teta Mari ir galutinai išsiaiškinę savo 
tarpe, Nikalojus ir Alisa pranešė saviš
kiams apie sužadėtuves. Jiedu nuėjo pri
sistatyti kaipo sužadėtiniai senelei ka
ralienei Viktorijai. Prasidėjo pamaldos* 
iškilmės, jau plaukė telegramos, Kobur- 
gas, nušvito iliuminacijų ugnimis. Nika
lojus vaikščiojo lyg apkvaišęs ir tikrai 
laimingas. Jis, kiek tik galėdamas, šali
nosi visų iškilmių, ir, kitiems šokant ir 
linksminantis, jis su Aliks ilgai vaikš
tinėjo po sodą. Aliks staigiai pasikeitė 
ir pasidarė tokia meili ir artima. Beveik 
nepasitraukdami vienas nuo kito, jie pra
leido dar porą dienų Koburge ir paskui 
nuvyko į Alisos gimtąjį miestą Darmšta- 
tą. Tas mažasis hercogo sostinės mies
telis pasistengė iškilmingai sutikti savo 
princesę, kuriai ateity teks būti milži
niškosios Rusijos valdove. O Nikalojus 
negalėjo atsidžiaugti savo Aliks. Ji pra
dėjo rodyti tokį didelį susidomėjimą vi
su kas rusiška ir susiję.su Rusija. Daug 
kalbėjo apie pravoslavų tikybą, norėda
ma greičiau susipažinti su naujos tiky
bos ^pagrindais. Nemokėjusi nė žodžio ru
siškai, staiga ji, Ellos pamokyta, vieną 
rytą atėjusi pas Nikalojų be klaidų pa
rašė jau rusiškai dvi frazes, Aliks džiū
gavo. Kuklumo kaukės nenuimdama, ji 
vidujiniai triumfavo. Dabar tai ji pati 
galės su panieka žiūrėti į Petrapilio 
aukštąją visuomenę, kuri taip nesvetin
gai sutiko ją prieš keletą metų. Saulės 
spindulio stebuklas pildosi!

Kartu su Nikalojumi iš Berlyno atvy
kęs Rusijos pasiuntinys grafas Osten^ 
Sakenas Darmštate aplankė senąjį herco
go oberhofmaršalą. Osten-Sakenas ilgai 
buvo Rusijos pasiuntiniu Darmštate,pui
kiai pažino visą hercogo rūmų gyvenimą 
ir oberhofmaršalas buyo jo .senas drau
gas. Su juo besikalbėdamas, Osten-Sake
nas klek paslaptingai tarė:

— Iš čia išvažiuodamas aš palikau 
princesę Alisą dar visai mažą mergičkę; 
drauguži, pasakyk man atvirai, kokia ji 
dabar?

Senasis oberhofmaršalas atsikėlė, ap
žiūrėjo visas duris ir, įsitikinęs, kad jo 
niekas negirdės ,atsakė:

— Ar reikia didesnės laimės Hesen- 
Darmštatui, kad jūs ją iš mūsų paima
te. Ji tokia atkakli, bet garbėtroška, to
kia išdidi, kažkokia mistike svajotoja. 
Jos norai tokie dideli, o mūsų ištekliai 
tokie maži. Juk pats gerai žinai, kaip 
nelengva tokiam neturtingam hercogui 
tokią puošnią giminystę pakelti. Dabar, 
vykstant į Koburgą, Alisai reikėjo 6000 
markių suknelėms, be kurių ji negalėjo 
pasirodyti iškilmėse, tai čia vos vos su
krapštė. Čia jai buvo per siaura, bet 
duok Dieve, kad Rusijai ji pati nebūtų 
per siaura savo protu ir būdu!

Nikalojus sugrįžo į Rusiją jau kiek 
pasikeitęs. Dabar jis gyvena naujai iš
aušusia meile, kuriai jo sužadėtinė ne
duoda užgesti. Beveik nėra dienos, kad 
jis negautų laiško iš Aliks, o jei laiško 
nesulaukia, jis skundžiasi savo dienyne 
kaip liūdna ir nuobodu be. jos žodžių. Bet, 
greta to, jam rūpi sutvarkyti reikalus il
su Kšesinska, su kuria jis turi persiskir
ti, kaip džentelmenas. Tiesa, jis negali 
užmiršti tų biaurių anoniminių laiškų, 
kuriuos Kšesinska ar kas nors jos arti
mųjų siuntinėjo Aliks su aiškiu tikslu iš
ardyti jo sužadėtuves. Bet juk mažoji 
balerina tai darė iš meilės ir neišvengia
mo pavydo. Jis varo šalin visas vilio
jančias mintis apie Kšesinską ir rūpina
si, kaip čia padoriai ir dailiai atsidėkoti 
jai, atsipirkti iš jos. .Jau anksčiau jis 
nesigailėjo jai brangių dovanų — perlų 
karolių ir papuošalų. Dabar jis sumano 
dovanoti jai gražius‘rūmus, aprūpina ją 
dideliais turtais, kad ji nesijaustų nu
skriausta. Mažoji gudruolė lenkė vis ne
rimsta ir nesigaili ašarų, kurių kiekvie
ną lašą Nikalojus vis tiek išpirks per
lais ir tūkstančiais. Bet pamažu ji nusi
ramina ir -leidžiasi pirma didžiojo kuni
gaikščio Andriejaus Vladimirovičo, o 
paskui Sergiejaus Michailovičo meilėš 
malšinama. Bet Nikalojus dar ilgai pri
simena tą savo ankstyvo? meilės užside-

. i
girną. Net po 11 metų, 1905 m. “kruvi
nojo sekmadienio” išvakarėse, vykdamas 
į Carskoje Selo, jis pakeliui kalbasi su 
valstybinių teatrų direktorium kuni
gaikščiu Volkonskiu ir prašo jį suteikti 
jau senstelėjusiai Kšesinskai geresnes 
roles.

Nikalojus nerimsta Petrapily, jis ver
žiasi pas sužadėtinę, kuri dabar nuvyku
si Anglijon. Ir jau birželio pradžioje jis 
išplaukia kartu su caro dvasininku po
pu Janišcvi.i, kuris turi paruošti princesę 
Alisą krikštui į pravoslavų tikybą. Ni
kalojus džiūgaudamas rašo dienyne, kad 
“greit Dievas duos pamatyti ir apkabin
ti savo mielą ir brangią Aliks.“ Ištisą 
mėnesį praleidžia jis Anglijos karalių 
rūmuose, kurie tada džiaugėsi karalie
nės Viktorijos praanūko, busimojo ka
raliaus Edvardo VIII gimimu. Daugiau
siai laiko jis praleisdavo su Aliks. Ji bū
tinai nori arčiau pažinti Nikalojaus sie
los gyvenimą ir prispiria jį parodyti sa
vo dienyną. Nemokėdama rusiškai, ji 
prašo jį išversti jai dienyno užrašus ang
liškai, kaip jie dažniausiai kalbasi. Ji ne 
tik skaito Nikalojaus dienyną, bet ir pa
ti protarpiais įrašinėja į jo dienyną sa
vo meilės užtikrinimus ir atitinkančius 
nuotaikai anglų, prancūzų ir vokiečių 

„poetų eilėraščius.
“Meilė pagauta, aš surišau jos spar

nus. Ji jau nebeišskris. Mūsų širdys vi
sada meilės daina skambės,” — rašo ji 
vienanfe užrašų protarpy:

Aliks nori užviešpatauti jo sieloj, pa
vergti ją. Kad jis niekada jos neužmirš
tų ir jos mintys visada jį lydėtų, Alisa 
toli pirmyn, dar neužpildytuose dienyno 
puslapiuose prirašo savo sentencijų ir 
meilės žodžių. Taip Nikalojus, rašyda
mas savo dienos įspūdžius, neišvengia
mai susitinka su Aliks meilės pareiški
mais. Užraše apie anglų karo stovyklą, 
kurioj jis dalyvauja, įterptas toks Alisos 
rankarašytas- vokiečių eilėraštis:

Yra kažin kas nuostabaus, 
Kai sielos dvi lemtim buities 
Į vieną meilėj susiglaus, 
Neliks'jų tarpe paslapties. 
Džiaugsmuose laimėj ir varguos 
Neatskiriamos jos išties,’ 
Jei meilės dainos nuolat guos 
Nuo pirmo žvilgsnio lig mirties.

Kitur vėl: “Mano brangus, niekada 
nekintąs, visada ištikimas berneli. Tikėk 
ir pasikliauk savo mergužėle, kuri nepa
jėgia žodžiais išreikšti sūvo gilios ir at
sidavusios meilės,” arba: “Mylimas, ne
įkainuojamas bernyti, |egu laimina tave 
Dievas!” “Aš . svajoju apie pabučiavi- 

* mus, kurie pasilieka amžinai.”
Tais nekaltais užrašais ir įtikinėjimais 

Alisa sužavi gana naivią, miesčionišką 
busimojo Rusijos visagalio caro Nikalo
jaus sielą ir vis giliau skverbiasi. į ją 
Alisos įtaka, kuri vis labiau stengėsi už
kariauti ir įkinkyti jo palaidą valią. .

Iš užsienio Nikalojus grįžo tiesiog į 
savo sesers Ksenijos vestuves su didžiuo
ju kunigaikščiu Aleksandru Michailovi- 
čiu. Tačiau iškilmių nuotaiką drumstė 
caro nesveikavimas. Iškviestasis iš Mas
kvos garsusis prof. Zacharinas nurami
no, kad nieko rimta nėra ir reikia tik 
carui pagyyenti sausame Krimo klima
te. Tačiau atkaklusis Aleksandras III, 
kiek geriau pasijutęs, nuvyko ne į Kri- 
mą, bet į medžioklę Ęaltvyžių girion. 
Čia caras persišaldė ir jį pradėjo krėsti 
drugys. Gydytojai. pasiūlė karštą 28 * 
laipsnių vonią. Bet vonion įlipęs caras 
atšaldė ją iki 20 laipsnių. Iš .gerklės 
pradėjo eiti kraujas ir caras apalpo. Iš 
Berlyno iškviesk prof. Leidenas nusta
tė inkstų uždegimą ir nefritą. Caras su 
šeima persikėlė į Krimą. Tačiau, neno- 

, rėdamas pasitikėti, vien gydytojais, jis 
čion pakviečia ir “stebukladarį” popą 
Kronštato Joną, kuris laiko x ypatingas 
pamaldas uį caro sveikatą. Bet niekas 
negelbsti, nei daktarai, nei stebuklai. Li
ga įsisenėjusi, nes caras apie poi^ų metų 
serga inkstais, bet nesigydo ir niekam 
neprisipažįsta. Galiūnas caras per trum
pą laiką sunyksta, sulysta ir mato arti
nantis galą. Jis nori dar prieš mirtį ap
vesdinti Nikalojų ir iškviečia į Krimą jo 
sūžadėtinę. ’ *

(Bus daugiau) .

(Pabaiga)

Vaizduodamas čičikovą, 
važinėjantį' po dvarus su- 
pirkinėjant “mirusias sie
las”, Gogolis supažindina 
skaitytoją su tuo didžiausiu 
supuvimu, gyvenimo sugy- 
vulėjimu, kurisį klestėjo 
baudžiavos laikais. Matome 
ištisą niekšingų, sumeškė- 
jusių, apkiautusių, suidiotė- 

■ jusiu dvarininkų išnaudoto
jų galeriją. Su nepaprastu 
meistriškumu atvaizduoda
mas ne tik pačius herojus 
dvarininkus, bet ir jų so
dybas, gyvenimo aplinku
mą, Gogolis betgi šykštus, 
parodydamas rusų bau
džiauninkus valstiečius, ties 
kuriais.tesustoja, sudaryda
mas vien portreto foną.

“Mirusiose sielose” .Gogo
lis parodoj daug lyriškumo, 
nepaprastą tėvynės meilę. 
Autorius su skausmu žiūri 
į tai, ką išdarinėja visiškai 
suniekšėję dvarininkai. Šis 
jo kūrinys, tik išėjęs iš 
spaudos, sudarė nepaprastą 
reiškinį rusų literatūros 40- 
tųjų metų gyvenime; nenu
stojo savo vertingumo ir li
gi mūsų dienų, pasitikda
mas gyva ir jaudinančia 
knyga. Reakciniai kritikai 
Gogolio romane įžiūrėjo 
“karikatūrą”, “nebūtus da
lykus”, “bufonadą”, “Rusi
jos šmeižtą.” Bet visa gyvo
ji ir progresyvioji Rusija 
skaitė romaną su nepapras
tu susidomėjimu ir susijau
dinimu, matydama jame 
tiesos triumfą, realistinio 
meno pergalę ir Gogolio 
pelnytą garbę. Bielinskis, 
atžymėdamas 'negi rdėtą 
“Mirusių sielų” pasisekimą, 
rašė, kad “Gogolis pirmas 
drąsiai ir tiesiai pažvelgė į 
rusų tikrovę.” Rašydamas 
“Mirusias sielas” Gogolis į- 
kūnijo tas savo pažiūras į 
meną, kurias jis išreiškė 
laiške Žukovskiui (1848 
m.): “Menas turi mums pa
vaizduoti mūsų žemės žmo
nes tokiu būdu, kad kiek
vienas mūsų pajaustų, kad 
tai gyvi žmonės, sukurti ir 
paimti iš to paties kūno, 
kaip ir mes patys.”

Istorinė Gogolio reikšmė 
yra ta, kad jis, eidamas 
kartu su naujosios rusų li- 
tratūros pagrindėju Puš
kinu, išėjo į meninės tiesos 
kelią. N. G. Černiševskis po 
kiek laiko teigė: “Gogoliš
koji kryptis ligi šiol pasili-

ko mūsų literatūroje vie
nintelė stipri ir vaisinga, 
nors praėjo dvidešimt metų 
po “Revizoriaus” pasirody
mo.” Ųogolis brangus sav.o 
meninio genijaus jėga, bet, 
suprantama, ne savo pa
mokslų silpnumu, ne savo 
liūdnais klaidžiojimais.

V. I. Leninas dažnai Go
gelį cituodavo. Daug kartų 
gogoliškieji tipai sutinkami 
Lenino raštų puslapiuose, o 
ypatingai Manilovas (ir 
“manilovščina”). Kovoda
mas su liaudininkais, Leni
nas sako: “Manilovas sėdi 
kiekviename liaudininke”. 
“Maniloviškos frazės”, “ma- 
niloviškos svajonės” — štai 
kas charakterizuoja, pagal 
Leniną,' kenksmingas ir 
priešiškas revoliuciniam ju
dėjimui liaudininkų pastan
gas išgelbėti nuskurdusį 
kaimą, steigiant jame tau
pomąsias kasas arba kredi
to draugijas.

Draugo Stalino praneši
me “Apie TSR ^Sąjungos 
Konstituciją” VIII Nepa
prastajame Visasąjunginia
me tarybų suvažiavime pa
naudotas gogoliškas pa
veikslas iš “Mirusių sielų.” 
Užsieninius Konstitucijos 
projekto kritikus draugas 
Stalinas sulygino 
dakoje” mergaite 
kuri, parodydama
vežikui Selifanui kelią, ne
galėjo atskirti dešinės kelio 
pusės nuo kairės.

Gogolis nemaža, įtakos y- 
ra padaręs ir lietuvių lite
ratūrai. Jis veikė V. Kudir-1 
ką, rašiusį satyras, taip pat i 
P. Cvirką, sukūrusį “Frank 
Kruką.” Gogolis kartu su 
Saltikovu - Ščedrinu įkvėp
davo ir tebeįkvepia mūsų 
humoristus, feljetonistus. 
“Revizorius” vaidintas ir 
vaidinamas mūsų scenoje, 
susijaukia nepaprasto žiū- 

jame 
vyko

Iškilmingas Atžymėjimas
BUENOS AIRES,. — Šių me

tų rugpiūčio 24 dieną Argen
tinos lietuvių kolonija savo 
naujose patalpose g-vė Vidai 
1848 turėjo nepaprastai dide
lę ir trigubą šventę.

Viena buvo atidarymas nau
jų patalpų; antra., prisimini
mas vienų metų nuo sėkmin
gai praėjusio PPAL Kongre
so, įvykusio Montevideo rug
piūčio 24, 25, 26, 27 dd., 1946 
metų. Trečia, paminėjimas 20 
metų nuo drg. R. Mizaros, 
pažangaus rašytojo, buvimo 
mūsų tarpo.

Taigi tą dieną mūsų kolo
nija labai iškilmingai atžymė
jo savo gausiu atsilankymu į 
šią minėjimo šventę, kaip iš 
Buenos Aires, taip ir iš pro
vincijų. Taip pat buvo sve
čiai ir iš Urugvajaus, kas su
darė dar didesnę reikšmę 
šiems paminėjimams, o ypa
tingai tai prisiminimai apie 
draugą Rojų Mizarą, jo, nuo
pelnus, suteiktus argentinie- 
čiams apšvietos ir kultūros

draugas R. Mįzara ap
muš, bet mes. prisimin- 
jį šventėje, jautėmės, 

kad ir jis pats būtu su

su “juo- 
Pelagija, 
čičikovo

Nors jau praėjo 20 metų, 
kaip 
leido 
darni 
kaip
mumis.

šiam iškilmn:
mui buvo suruošti bendri 
tūs,' kur dėl gau'singumo 
blikos prie bendrų stalų, 
kartu nesutilpo. Prisėjo 
ryti antrą pakaitą, bet valgy-; 
mo ir gėrimo visiems buvo už
tektinai, ir pietūs mūsų gabių 
šeimininkių buvo skaniai pa
ruošti, kurios dirbo išsijuosu-

rovų dėmesio, nors 
rodomas veiksnias 
prieš šimtą metų. Išverstos 
į lietuvių kalbą “Mirusios 
sielos” susilaukė antro lei
dimo. Šį Gogolio romaną 
•mūsų skaitytojai nesitenki
na vien perskaityti, bet 
stengiasi turėti savo lenty
noje, nes kiekvieną kartą 
skaitomas atveria vis nau
jų spalvų, kaip talentingo 
tapytojo paveikslas, iššau
kia naujų garsų ir melpdi- 
'jų, kaip genialaus muziko 
kūrinys.

Mankšta Rochester, N. Y
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

tamsta ‘niekuomet neparsi- 
kviesi miego.”

Kunigas vykdė gydytojo 
patarimą ir padėjo kampan 
mankštos prietaisus. Lais
vesniu laiku jis skiepe dir
binėjo dailidiškus (stalio- 
riškus) daiktus; kitais tar
pais klausėsi patinkamos 
muzikos, iš plokštelių ir 
skaitinėjo nesunkiai su
prantamas ■-‘knygas. Toks 
laiko ir užsiėmimų pertvar
kymas taip sutaisė jam ner
vus per dvi savaites, kad jis 
naktimis jau giliai miegojo, 
“kaip katė pūkuose.” Nu
stojus jam sunkiai mankš- 

, tytis,. pasinaujino gyveni
mas.

Judrumo Reikalas
Nors senyviems nepatar

tini atletiški sportai ir sun
kios mankštynės, bet'kiek
vienam reikalingas tam tik
ras fizinis judėjimas. Rei
kia šiokio tokio judrumo, 
ypač sveikai kraujo apyta
kai palaikyti. Tiksliausia ir 
saugiausia tam naturalė 
mąnkšta yra pasivaikščioji-

Negalėsiu dalyvauti Lietuvių 
Kultūrinio Centro namo rei
kale šėrininkų suvažiavime, nes, 
bėgant. prie buso, susižeidžiau 
koją. Labai skaudėjo ir buvau 
nusiminęs, bet atvykęs dakta
ras apžiūrėjo, aptaisė koją, pa
reiškė, kad esu tvirtas vyras ir 
taip sėdžiu namie.

John Vaivada.

San Francisco. — Darbo 
Federacijos suvažiavimas 
skyrė $3,000,000 politinės 
apšvietos vajui prieš kong
reso narius, rėmusius Taf- 
to-Hąrtley’o bilių.

Jeruzalė. — Kalbama, 
kad 15,000 ginkluotų ara
bų susitelkę ties Palestinos 
sienomis.

Boston. — CIO suvažia
vimas pasmerkė kongreso 
Ne-Amerikinj komitetą. ,

mas, kaip jau ne kartą pa
tarė daktaras J. J. Kaš- 
kiaųčius. Vaikščiojimas ne 
tik kojas judina, bet leng
vai mankština ir daugumą 
įvairių raumenų bei kūno 
organų. J, C. K.

sios, kad patenkinti publiką.
Prie bendrų stalų apsėdu- 

sios gausingai publikos teko 
pamatyti ir paskiau kalbėtis 
su mūsų kolonijos pažangiais 
lietuviais, kurių nebuvau su
sitikęs net nuo R. Mizaros bu
vimo mūsų tarpe laikų, ir su 
tokiais, kurie retai parengi
mus lanko. Tas parodo, kad 
draugas R. M i žara, nors ir 
toli nuo mūsų, bet gyvena 
mūsų kolonijos lietuvių sielo
se.

Atatinkamą kalbą šiam iš
kilmingam atžymėjimui pasa
kė mūsų kolonijos veteranas 
draugas Jonas 
paskiau kalbėjo 
Mačiulis ir T. 
gi ir svečiai 
— “Darbo” 
Vaivuskas ir
tuvių veikėjas S. Rasi k as. 
Visi kalbėtojai buvo publikos 
sutikti su didžiausiomis katu
tėmis. Taipgi draugo Baltuš- 
niko buvo prisiminta ir apie 
žuvusius draugus kovoje už 
žmonijos išvadavimą nuo na- 
cifašistinio jungo. Jo prašy
mu publika pagerbė juos vie
nai minutei atsistojimu.

Po prakalbų dalyvaujanti 
publika pasirašė j albumą, ku
ris bus pasiųstas ir Įteiktas 
draugui R. Mizarai nuo mū
sų kolonijos pažangiųjų lietu- 

pagerbimui ir prisi- 
jo buvimo mūsų tar-

Baltušnikas, 
draugai V. 

Adamonis, taip- 
iš Urugvajaus 
redaktorius A. 

Urugvajaus lie-

i

Ilgam atžymoj i-j vių, jo 
pie-1 minimui 
pu-1 po. 
visi 
da- Po to 

1 bučiavosi, 
j kurie turėjo noro, linksmai šo
ko grojant plokštelių muzikai 
iki vėlybam laikui.

publika linksmai šne- 
o jaunimas ir tie,

KULTŪRINIS CENTRAS 
IR LAISVES VAJUS

pa-! Du dideli dalykai, kurie reikalauja atydos visos 
; žangiosios Amerikos lietuvių visuomenės.

1- mas reikalas—3ki lapkričio pirmos sukelti $75,000 
nupirkimui namo Brooklyne, kuris tarnaus Ameųkos 
tuviams kaipo kultūrinis Centras.

2- ras—sukėlimas dienraščiui Laisvei 1948 metams 
I džeto, gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. 
; Šiais dviem svarbiais reikalais įvyks pasitarimo 
; tingai daugelyje kolonijų, štai, i kur jau yra rengiami 
■ mitingai:

? 
1

lie-

bu-

mi-

PHILADELPHIA, PA.
Platus susirinkimas šaukiamas liečiant Lietuvių Kultūrinį 

Centrą ir šėru pirkimą įvyks
SEKMADIENĮ, SPALIŲ (OČT.) 19 DIENĄ
735 Fairmount Ave., Pradžia 3 Vai. Vakaro

Kalbės D. M. ŠOLOMSKAS

BAYONNE, N. J.
AI DLD 212 kp. šaukia visos Bayonnės lietuvių 

susirinkimą
ANTRADIENĮ, SPALIŲ OCT. 21 D. w 
vieta: 2 W. 22nd St., 7:30 vai. vakaro. * «

Bus ANTANAS BIMBA, iš Brooklyn.
Šiame susirinkime taipgi bus rinkimas Liet. Literatūros 

Draugijos Centro Valdybos.

HARTFORD, CONN.
Laisvės skaitytojų, LLD ir LDS narių platus susirinkimas, 

reikalu Kultūrinio Namo pirkimo ir Laisvės vajaus 
plėtimo, įvyks

PENKTADIENĮ, SPALIŲ 24 OCT.
Vieta: 155 Hungerford St., 7:30 v. v. 

Kalbės R. MIZARA

T
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1

į
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
««S4

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
L/ūdčsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pafiarvoti Dovanai

6C0 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Spaliu 20,

susij%25c4%2599.su


Tarptautinė Apžvalga
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

taikos sutartį. Italijai grą
žinimas laivų, tai padary
ta nelaukiant net J. T. or
ganizacijos sprendimo.

Italijos komunistų spau
da smarkiai -kritikuoja 
Trumano ir Marshallo poli
tiką, kaipo siekimą valdyti 
Italiją. Tiesa, sakoma, kad 
iki gruodžio pradžios Ame
rikos armija pasitrauks iš 
Italijos. Bet, atrodo, kad 
visokių “karo specialistų” 
ir “misijų” bus pakanka
mai ten palikta.

Jugoslavijos užsienio mi
nistras kaltino Angliją ir 
Jungtines Valstijas dėl už- 
vilkinimo derybų taikos rei
kale su Austrija. Sako, kad 
amerikiečiai tiksliai trukdo 
taikos reikalą, kad daugiau 
įsigalėti Austrijoje. Jis sa
ko, kad angliškas blokas 
siekia paversti Austriją į 
savo karinę bazę, kaip pa
darė su Graikija. Jis sako, 
kad Korintijos dalis apgy
venta slavų, bet angliško 
bloko diplomatai nesiskaito 
su Jugoslavijos teisingais 
reikalavimais ir nenori grą
žinti' tą plotą Jugoslavijai.

Lenkijoje maisto ir kitų 
būtinu reikmenų kainos nu
mušamos nuo 5 nuoš. iki 20 
nuoš. Reiškia, Lenkijos 
liaudies gyvenimas gerėja. 
Bet užsienyje komercinė 
spauda vis niekina liaudies 
tvarką.

Rumunijoje įvyko Socia
listų Partijos suvažiavimas.' 
Delegątai vienbalsiai nuta
rė apvienyti Socialistų Par
tiją su Komunistų Partija, 
nes yra viena darbo žmonių 
klasė, vieni reikalai, tai ir

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand Si., 

Brooklyn 11, N. Y. 

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5ti> 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 šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainoip.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

politinė partija turi būti 
viena. Šį žygį gal paseks ir 
eilėje kitų šalių kovingi so
cialistai. Žinoma, to negali
ma laukti nuo Attlee, Be- 
vino rūšies socialistų, nes 
tie nuėjo turčiams tarnauti.

Rumunijos advokatų są
jungoje nesiranda nei vie
no advokato, kuris sutiktų 
teisme ginti Julių Manių ir 
jo grupę, kurie kaltinami 
šalies išdavime.

Advokatas M. Manolescu 
sakė, kad teisinti tokius 
prasikaltėlius, tai būtų ly
gu, kad daktaras skleistų 
epidemiją, idant būtų ser
gančių. *

Vokietijoj, Berlyne, puo
lė Tarybų Sąjungą ameri
kinis socialistas M. J. Las- 
ky, kuris ten lankosi, kaip 
“New Leader” korespon
dentas. Jis pakartojo visus 
Goebbelso išmislus.

Vatikano popiežius, besi
kalbėdamas su Amerikos 
kongresmanais, kurstė į ka
rą prieš Tarybų Sąjungą. 
Tai ne pirmu kartu jis kar
du žvangina. Dar kardino
lu būdamas dabartinis po
piežius (Pacelli), 1920 me
tais šventino Pilsudskio 
pulkus ir laimino užkaria
vimui Sovietų šalies.

Tarybų Sąjunga atsisakė 
įsileisti Mr. Edward Peck, 
kaipo Anglijos atstovybės 
pirmą sekretorių. Kiekvie
na valstybė turi teisę, jeigu 
ji atranda prisiunčiamą as
menį “non grata” — nepa
geidaujamu, — gali neįsilei
sti.

Sakoma, kad būsimoje 
Keturių Valstybių Užsienio 
ministrų konferencijoje, 
Londone, kuri atsidarys 

i pabaigoje lapkričio aptari
mui Austrijai ir Vokietijai 
taikos sąlygų, tai Sovietai 
reikalaus ištraukti okupa
cines armijas ir visuotinų 

i balsavimų, kaip jie pasiūlė 
Korėjos klausime.

Danija siunčia į Sovietus 
. sviesto, nes mainais nori 
įgauti iš Tarybų šalies 100,- 
1 000 tonų grūdų, kurių Da
nijai labai reikia.

Tarybinė spauda, ypatin
gai “Literatūrinis Laikraš
tis,” smarkiai kritikuoja 
Marshallo pagelbininką Mr.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

R. A. Lovett’ą, kaipo ban
kininką, kuriam pasaulinė 
taika neapeina, nes jo biz- 
niškos įstaigos daug pelno 
karo laiku.

Rašytojas Uja Erenbur- 
gas, kuris pora metų atgal 
lankėsi Amerikoje, smal
kiai kritikuoja amerikinę 
komercinę spaudą, kuri ve
da propagandą už karą 
prieš tarybinę šalį.

Jis išvadino kanibalais 
tuos, kurie kursto mesti 
atomines bombas ant mies
tų, kad parodyti galią tų, 
kurie tas bonibas turi.

Jis rašo, kad Amerikos 
paprasta liaudis, kaip ir ki
tų šalių liaudis, karo neno
ri. Jis primena, kad Sovie
tai, brangiai mokėdami ka
re prieš nacius, savo krau
ju ir gyvastimis išgelbėjo 
nuo sunaikinimo New Yor- 
ką, Montrealą ir kitus ame- 
rikos kontinente miestus.

Baltimore, Mi
Spalių “13 d. įvyko LLD 25 

kuopos susirinkimas. Iš komisi
jų raportų paaiškėjo, kad vis
kas eina sėkmingai. Farmerių 
vakarienė atsibus 26 d. spalių 
ir laukiama gerų rezultatų. Va
karienės tikietų kaina $2.25 ir 
platinasi gerai.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6-tos apskrities konferenci
ja atsibus 26 d. spalių, Balti- 
morėje. J ją išrinkta delegatai. 
Galimas dalykas, kad vakarie
nėje dalyvaus nemažai delega
tų, atvykusių iš kitų kolonijų.

Lietuviškosios knygos minė
jimą 400 metų sukakties ir kny
gų parodą nutarta turėti 15- 
16 d. lapkričio, šeštadienį ir 
sekmadienį, Lietuvių svetainė
je, 851 Hollins St.

Suvienytą slavų komitetą su
daro šešios tautos. Jis rengia 
maskaradų balių, kuris atsibus 
31 d. spalių, Lietuvių svetainė
je.

Plačiai buvo kalbama apie 
įsigijimą Lietuvių Kultūrinio 
Centro namo. Kuopa nutarė 
nupirkti dar vieną serą. Kad 
pasekmingiau 'darbą varius pir
myn, tai tam reikalui išrinkta 
komisija, kuri darbuosis par
davime šėrų ir gavime paskolų. 
Į komisiją apsiėmė J. Balsys, 
P. Paserskis ir V. Stankevičius. 
Kaip žinote, kad namo pirki
mo fondas turi būti sukeltas 
iki 1 d. lapkričio (November), 
tai visi draugai ir draugės sku
bėkite matyti šios komisijos na
rius ir pasipirkite kuo daugiau
sia šėrų bei suteikite paskolą. 
Gi kuriems neparanku matyti 
komisijos narius, tai patys siųs
kite į Laisvę pinigų perlaidus 
už Šerus ir paskolas . V.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Atydai visų delegatų, kurie va
žiuosite j Baltimore, dalyvauti LLD 
6 Apskr. konf. Visi susirinkite kai 
8:45 ryte, prie Liaudies Namo, 735 
Fairmount Ave., nes busas nusam
dytas ir išeis kai 7 v. lygiai. Turė
sime 9 sėdynes daugiaus, .tad kurie 
norite su mumis važiuoti, būkite 
nurodytu laiku, spalių 26 d. Kai
nuos tik $5. — P. Puodis, sekr.

(244-245)

NEWARK, N. J.
Muzikališkas Veikalas, Koncertas 

ir Šokiai. Rengia Sietyno Choras, 
November 1 d. (lapkr.), Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė., 8 v. v. 
Įžanga $1 su taksais. Programoj 
dalyvauja: Sietyno Choras, po va
dovyste V. Žuko, Choro Jaunuolių 
Ansamblis, vadovybėje J. Simelevi- 
čiaus, solo dainuos Viola Čypaitė 
(buvusi Clevelandietė)’ ir Rusų šo
kikų grupė “Volga.” Taipgi bus' ir 
kitų talentų. Užkviečiame visus. — 
Kom.' (244-245)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. rengia vakarienę, 

lapkr. 1 d., 318 W. Broadway. Kvie
čiame visus dalyvauti, nes turėsime 
įvairių valgių. Taipgi bus ir šokiai 
po vakarienes. — Rengėjai.

(243-244)

bayonne,n. j.
LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 21 d., 7:30 v. v. ■ Po 2 West 
22nd St. Būtinai dalyvaukite visi 
šiame susirinkime, nes yra labai 
svarbių reikalų, kaip tai balsavimas 
už LLD Centro komitetą ir bus 
kalbama ka slink pirkimo Laisvės 
namo. — P. Janiūnas, sekr.

(.243-244)

Hartford, Conn.
Labai Svarbus Susirinkimas 

LLD ir LDS Narių, Taipgi 
Laisves Skaitytojų

Penktadienį, spalių 24 d., 
7:30 vai. vakare, Laisvės Cho
ro svetainėje, 155 Hungerford 
St’., yra šaukiamas . labai svar
bus susirinkimas Lietuvių Li
teratūros Draugijos 68 kp.. 
Liet. Darbininkų Susivienijimo, 
Laisvės Choro narių ir visų 
dienraščio Laisvės skaitytojų.

Bus svarstoma, kaip mes, 
Hartfordo ir apylinkės lietu
viai, galime sukelti Šerais ir 
paskolomis pinigų įsigijimui 
Lietuvių Kultūrinio Centro na
mo.

Antra, tai labai svarbus klau
simas — dienraščio Laisvės 
vajus'už naujus skaitytojus iri 
atnaujinimas prenumeratų, ku
riems pašibaigė. Taipgi sukėli
mas finansų dienraščio užtik-j 
rinimuį 1948 metais.

Dienraščio Laisvės va j in in
kais apsiėmė L. Žemaitienė, M. 
Johnson, F. Repšys, J. Kazlaus
kas ir W. Brazauskas. Tikimės 
pagalbos gauti iš kitų skaityto
jų ir organizacijų narių.

Kaip žinome, tai Lietuvių 
Kultūrinis Centas jau yra už
pirktas ir su 1 d. lapkričio tu
ri būti sumokėti visi pinigai. 
Centro įsigijimas, tai yra parei
ga visų Amerikos progresyvių 
lietuvių. Kiek atskiras žmogus 
gali pirkti šėrų? Kiek ir kokio
mis sąlygomis galima duoti pa
skolos? Kaip jis tvarkysis? 
Šiais klausimais skaitykite dien
raštyje Laisvėje nuolatos telpa- 
mus pranešimus.

Taipgi posėdyje dalyvaus R. 
Mizara, vienas veikėjų iš 
Brooklyno, kuris aiškins .namo 
reikalus.

.Todėl, prašome visus ir vi
sas dalyvauti susirinkime, 
penktadienį, 24 41. spalių, 7:30 
vai. vakare, Laisvės Choro sve
tainėje.

W. Brazauskas.
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Oakland, Cal.
Kolonija, su Kuria Verta 

Susipažinti
Šioje kolonijoje gyvena nedi

delis būrelis lietuvių. Visi yra 
labai draugiški, mandagūs ir 
nuoširdūs. Tarp jų yra didelė 
vienybė. Jie išvien darbuojasi 
ir, kas stebėtina, tai kad auko
mis, žinoma, proporcionaliai, 
pralenkia didelių kolonijų lie
tuvius. šį faktą gali paliudyti 
Vilnies redaktorius gerb, V. 
Andrulis. Jis čia lankėsi kelis 
kartus ir paskutinį kartą jis 
labai gėrėjosi šia kolonija ir 
nenuilstančių lietuvių veikimu.

Gaila, kad neapsigyvena čia 
daugiau lietuvių. Iš rytinių 
valstijų daugumas atvažiuoja, 
daugiausia žiemos metu, kuo
met čid daT yra šaltoka ir kar
tas nuo karto palynoja. Turbūt 
dėl to jie ir važiuoja į pietinę

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje* valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamu atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tol. MArket 2-5172
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-1 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.; 
Iš senų padarau

I naujus paveiks-
“luš ir krajavus A /

sudarau su ame-f
rikonlškais. Rei-«' • ’
kalu! esant ir, 'A|||| “ 

;; padidinu toki o • ■
dydžio, kokio pa- "

; | geidaujama. Tai- Www;
pogi atmaliavoju

I Įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, ;;
Kampas Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6101
i ll|l|flll|||llllllll|l|lfflĮ|ĮIIIII!IJ!IW

Kalifornijos dalį, nieko nepaty
rę apie šią apylinkę, apie dau
gybę šios apylinkės pramonių 
ir šiaip istoriškų vietų, kurių 
yra daugybė.

Gyvenimas šioje apylinkėje 
yra labai patogus dėl darbinin
ku ir biznierių. San Francisco 
Bay yra, turbūt, viena jš di
džiausių ir patogiausių laivy
nui prieplauka Amerikoje. Yra 
keletas pasaulio didžiausių til
tų, kaip tai, Bay Bridge, Gol
den Gate Bridge ir dar keletas 
kitų. Čia yra Kalifornijos Uni
versitetas ir daugybė žymesnių 
istoriškų vietų. Yra daugybė 
gražių parkų ir netoli randasi 
didieji miškai, kaip tai, Red 
Woods, kur kiekvienas ateivis 
stebisi milžiniškų medžių nu
augi mu.

Oras yra labai švarus, svei
kas ir lengvas. Čia nėra dide
lių karščių vasarą, naktimis vi
suomet atvėsta ir žmogus gali 
lengvai miegot naktimis, žie
mos metu irgi nėra šalčių.

Būtų patartina tiems, kurie 
nori apsigyventi Kalifornijoje, 
pirmiausiai susipažinti su šios 
apylinkės lietuviais ir pagyven
ti čia nors trumpą laiką, kad 
patyrus kuo daugiausiai apie 
šios apylinkės judėjimą ir tik 
tuomet važiuoti toliau dėl di
desnio patyrimo.

Antanas Kalvaitis.

Lenkė Pabėgėlė Areštuota 
Kaip Žmogžudė ir Plėšikė

Redwood City, Calif. — 
Policija suėmė Jadwiga 
Czacek, 20 metų, buvusią 
pabėgėlę iš Lenkijos į Vo
kietiją. Jadwiga kaltina
ma už vagystes, plėšimus ir 
už automobilyje nušovimą 
G. W. Conner’io. Ji Vokie
tijoje ištekėjo už Amerikos 
kareivio Curtino. Atvykus 
Amerikon, Jadwiga pametė 
savo vyrą ir ėmė lankyti 
saliūnus, m.eilindamasi prie 
kitų vyrų, kuriuos galėtų 
apvogti bei apiplėšti.

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. |
580 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
HUmboidt 2-7964 į
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GERI PIETŪS!
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.

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI . REIKALINGI VYRAI

UNIJINIAI DARBAI

REIKALINGI MŪRININKAI
TUOJAU

ŠEŠIŲ DIENŲ DARBAS PER SAVAITĘ 
$112 Į Savaitę

DVIEJŲ MĖNESIŲ DARBAS
Kreipkitės

Monroe - Langstroth, Ine.
and Cullen Associates

Gale Main St., Troy, N. Y., nuo U. S. 4
Tel. Troy 5888 Collect

(245)

SUPERINTENDENT 
PATYRĘS

74 šeimų, su cleveiterių ir laip
tais užlipamas namas, anglim šil
domas, pataisymai ir kolektavimas.

Žemutinėje East Side, arti 
East Houston St., New York.

4 KAMBARIŲ APARTMENTAS, 
$185 gesas ir elektra.

CANAL 6-8080.
(245)

New York. — Streikuo
jantieji Čilės mainigriai at
sišaukė į Amerikos unijas, 
prašydami paramos.

Washington. — Valdžia 
skelbia, kad nup liepos 15 
d. iki rugpjūčio pusės viso
kie pirkiniai pabrangę dar 
] nuošimčiu. O iš tikrųjų 
daug daugiau.

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1490 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFONSO CIERVO
(6 Corners Bar & Grill)

iiiiamoiiiaiiiomaiiiamamsiiiaiiioiiiamaiiii

PIRKITE MEDAUS

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

t Medaus galima gauti pas 
bitininką

P. TUMELĮ
Kuris turi Bičių Farmą

Farmingdale, L. I.
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:
P. TUMELIS
58-19 61 st St.,

Maspeth, L. L, N. Y.
npiiieiiienieiiismeiiiBiiisiiiBiiiaiiiamsiiii

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
' Tel. EVergreen 4-0412

j GREEN STAR RAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS .

§ Kas nori gražiai laiką 'praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
1 pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti
į ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

(
Geriausias Ąlus Brooklyne į

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI į

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Į
x (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 ;

5 pusi.--Laisvė (Liberty. Lith. Daily)— Pirm.. Spalių 20. 1947

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
VIENA ADATA 
OPERATORĖS

DVIEM ADATOM 
OPERATORĖS

SIŪLIŲ SIUVĖJOS
ABELNAM DARBUI

MERGINOS

Nuolatinis Darbas 
Vakaciįos su Alga 
Ligoje Apdrauda

i

REGAL BOYS SUIT CO 
524 Catharine St., 

Utica, N. Y.
<245)

RANKINES SIUVĖJOS 
IR OPERATORES

Dirbti prie vyriškų dailių kelnių
BARTLAY, Ltd., 51 Fanklin St.,

New York City, N. Y.
(245)

ŠOKOLADŲ APVILGYTOJOS 
PATYRUSIOS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
Muzika laiko darbo

Matykite MRS. CARR
MARQUETANDS

3633 Germantown Ave., Philadelphia 
’ (245)

VIRĖJA IR NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA 
Guolis ant vietos. Viena valanda nuo New 
Yorko. Pageidaujama viduramžės našlės.

$125 j mėnesį pradžiai. Telephone 
MASSAPEQUA 1811 po 6 P. M.

(245)

Biznieriai, Skeibkitčs Laivėje

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

E a



Majoras Reikalauja 
Kainų Kontrolės ir
Maisto Padalinimo

Pildydamas pre z. Truman o 
valią, ragindamas vykdyti 
mažiau valgymo programą, 
majoras O’Dwyer sykiu pasi
reiškė už “kainu kontrolę ir 
maisto padalinimą.“ Jis pa
kartojo prašymą nevalgyti an
tradieniais mėsos, ketvirtadie- 

'niais kiaušinių nei paukštie
nos ir kas dieną taupyti duo
ną. Restaurančikų prašė 
duonos ir sviesto duoti tik pa
reikalavusiems.

Darbuokimės
Laimėti Balsavimus

Jau buvo rašyta Laisvėje, 
kad šiemet, kaipo eilinių rin
kimų metais, piliečių registra
cija balsavimams buvo rekor
dinė . Tačiau tai nereiškia, 
kad visi tie piliečiai eis bal
suoti, arba kad jie nubalsuos 
demokratiškai, did ž i u m o s 

• žmonių naudai, jeigu jie ne
bus gerai informuoti.

Reakcininkai turi galingą 
spaudą ,radiją, milioninius iž
du^ ir kitas priemones žmo
nėms klaidinti, supainioti juos, 
kad jie nejučiomis nubalsuo
tų prieš save.

Tik darbininkų ir kitos liau
diškos organizacijos nori mus 

, teisingai informuoti mūsų pa
čių naudai. Ir deda pastan
gas informuoti. Tačiau at
minkime, kad yra apie pus
trečio miliono reikalingų in
formuoti, o laiko liko tik 
trumpos pora savaičių. Tad, 
kad pasiekti tuos milionus 
žmonių, kiekvienas, norintis 
balsavimus laimėti žmonių ir 
šalies gerovei, privalo atlikti 
daugiausia, kiek išgali:

Darbų yra visokiausių:
Eiti p6 namus už vis svar- 

biausis. Pagalbiniais yra seka
mi, visiems išgalimi, reikalingi 
tik gero >noro darbai:

Padalyti lapelių mitinguose 
atvirame ore, po namus, prie 
stočių, prie šapų.

• Nusimanantiems raštinės 
darbe yra adresuoti, sudėti Į 
vokus laiškais siunčiamų me
džiagų. Nueikite.

Lietuvių Koncentracija
Lietuviai balsuotojai vy

riausia gelbsti 14-me Assem
bly distrikte, kuriame dau
giausia lietuvių gyvena ir 
kur yra susibūrusios didžiuma 
lietuvių organizacijų ir įstai
gų. Visokios medžiagos gau
namos ir komisijos išsiunčia
mos į darbą iš vietinės Ame
rican Labor Party raštinės, 
402 Reap St., virš Republic 
Teatro. Atdara sekmadienių 
rytais nuo 9 ir vakarais nuo 
7:30.

Susirinkimas
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas jvyks 
spalių 21 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Nariai daly? 
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
balsavimai Centro Kom. 1948 ir 
1949 mm. Taipgi yra ir kitų svar
bių reikalų aptarti. — P. Babarskas, 
sekr. (244-245)

ft? SHERLOCK HOLMEF J 
IN PERSON

Meno Sąskridis
Rytinių Valstijų Meno Fes

tivalis, kartą pradėtas ir iš
sijudinęs, artėja ir auga, kaip 
rutulys sniego, paleistas nuo 
kalno. Tolyn, daugiau jis su
buria jėgų. Festivalio sekre
torius Vincas Bovinas gauna 
vis daugiau pasižadėjimų fes
tivalyje dalyvauti. Daug žy
mių meno jėgų jau yra su
burta. *£.

I detroitiečių radijo dainininkių
I grupė. Pirm to jau buvo ti
kėtasi menininkų iš visos Nau
josios Anglijos,' New Jersey, 
Pennsylvanijos, Ohio ir net iš 
Chicagos.

Patartina visiems brookly- 
jnieciams rezervuotis visas ke- 
itu r i ąs festivalio dienas sau ir 
į šeimai, pradedant su Thanks- 
; giving, 27-ta lapkričio, bai-

Gertrude Ulinskaitė

dainuo- į giapt 
kartu 1 kričio.

Viena iš tų žymiųjų 
i jaučių viešnių, pirmu 
‘girdėsimu didžiumai brookly- 
niečių, bus Gertrude Ulins- 

i kaitė, jauna Waterburio lie
tuvių Vilijos Choro mokytoja 
ir dainininkė-solistė. Jinai 

Įdainavo pernai įvykusiame 
I Meno Sąjungos festivalyje, 
Chicago.]e, kur ji buvo entu
ziastiškai sveikinama. Bet 
tai buvo ne vienintelis jos iš- 

istojimas — jinai jau daug kur 
1 yra dainavusi, tik tiems iš 
į mūsų, kurie nebuvome festi
valyje nei waterburiečių kon

certuose, teks ją girdėti pir
mu kartu.

Beje, tik šiomis dienomis 
pranešama, kad gal atvyks ir

sekmadieniu, 30-ta lap- 
Vįsomis tomis dieno

mis bus paririktįnių meno jėgų 
programos festivalyje.

Visam festivaliui tikietas 
$4, vienam atskiram vakarui 
$1.25. Vely įsigyti tikietą vi
siems vakarams ir užsitikrinti, 
kad nieko nepraleisime, taipgi 
sutaupyti dolerį pasivaišini- 
mui su draugais ir naujais pa
žįstamais, kurių čia bus gau
sybė. Pasižmonėti čia bus gę- 
ra proga, kadangi daugeliui 
žmonių gale tos savaitės bus 

[ 4 dienos švenčių, didžiumai 
trys dienos ir visiems bent dvi.

Už dienos kitos tikietų jau 
bus galima gauti Laisvės raš- 

jtinėje. Paklauskite! ,

Vyturėlis Skris į Svietą 
Su Muzika ir Damomis

Miestavoji įstaiga 
Užgyrė 36 Evikcijas

Įėjus galion miestavam ren- 
dų ir butų kontroles įstaty
mui, į miestavąją rendų komi
siją kreipėsi 152 namų savi
ninkai gauti leidimą išmesti 
iš buto gyventojus. Įstaiga 
36-šiems išdavusi leidimus, 
116-kai atsakiusi. Iš leistųjų 
išmesti, 28 esą pirkusieji na
mus, kad gauti sau butą.

Miesto Darbininkai 
Turi Mokytis

Būrys vyrų ir moterų susi
rinko praėjusį penktadienį į 
miesjtavą klasę, pirmą tokią, 
suruoštą išbandymui, po ku
rios, sakoma, seks kitos. Juos 
mokys ekspertai, kaip sėk
mingiau pramatyti, aprokuoti 
ir vesti įvairius departmentų 
darbus.

Tie 75 nėra viršiausi vedė- 
jai-komisionieriai, bet šiaip 
sau darbo prižiūrėtojai, gau
nantieji po apie $4,000 me
tams algos. Jie turės per 15 
savaičių lankyti pamokas po 
du vakaru.

Susirinkus klasei, kuri su
šaukta paties majoro sumany
mu, bet suplanuota atitinka
mų viršininkų, majoras pa
sveikino. Jis aiškino susirin-I 
kusiems, jog ji sušaukta tiks
lu pagerinti patarnavimą žmo
nėms, kad žmonės jaustųsi, 
jog jie “gauna savo įmokėto 
taksais dolerio vertę.“ Jeigu 
klasių vedėjai tos temos pri
silaikys, klasė teiks naudos.

David Moffat, 18 met (jū
rininkas, apsiskundė Yonkerso 
policijai, kad keturi vyrai au- 
tomobiliuje paėmė jį pavėžin
ti, bet sumušė ir apiplėšė. Ga
vę pas jį tik $1. Trys dėvėję 
armijos uniformomis.

New Yorko Universiteto 
prekybos, sąskaitybos ir fi
nansų skyrius šiemet turįs 9,- 
400 studentų, didžiausį skai
čių iš visų turėtų per 47 įstai
gos gyvenimo metus.

TONY’S
UP-TO-DATE

BERBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERĮAI

Laisvės Koncertas
Už trijų savaičių įvyks dien

raščio Laisves koncertas. Jis 
bus lapkričio (Nov.) 9 d., 
Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave.‘, Brooklyne. 
Koncertas prasidės 3:30 vai. 
dieną.

Programą pildys žymiausi 
Amerikos lietuvių talentai, 
kuriais mos galime tik pasi
didžiuoti. štai jie:

BIRUTA RAMOŠKAITĖ 
Sopranas

Tai pasižymėjusi operų dai
nininkę ir vaidintoja. Ji taip
gi New Yorko mieste dainuoja 
per radiją.
ALBERTAS VASILIAUSKAS 

Tenoras
Puikiai išsilavinęs daininin

kas, daug kartų pasižymėjęs 
amerikoniškoje scenoje.

STASYS KUZMICKAS 
Bosas

Jis yra dalyvavęs koncer
tuose visose didžiausiose Ame
rikos lietuvių kolonijose. . Tai 
stiprus ir gerai išlavintas bal
sas.

Šilčiausia Diena
Spalių 16-ta buvo šio me

nesio šilčiausia diena, nors ir 
visos iki šiol buvo nešaltos.
Temperatūra pakilo iki 80 
laipsnių ,drėgmės 99%. šali
gatviai ir gatvės vakare atro
dė tarsi aplyti. Tačiau ne
buvo už vis šilčiausia 16-ta, 
1876 metais tą dieną buvę 88 
laipsniai šilumos.

—
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dS! Bnlių, Koncertų, Bnnkletq, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

ateičių* bu naujausiai* Įtai»ymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-5589

PADĖKA
STYGŲ ORKESTRĄ 

“VYTURĖLIS“
Edward židžiūnas (Sidney), 

vadas šios orkestros, dirba po 
kelius vakarus savaitėje, kad 
tinkamai paruošti savo orkes
trą šiam koncertui.

AIDO CHORAS
George Kazakevičius moki

na Aido Chorą naujų dainų 
Laisvės koncertui. Visi cho- 
riečiai mokinasi - rūpinasi ge
rai pasirodyti Laisvės koncer
te.

LENKŲ ŠOKIKŲ 
GRUPĖ

Dalyvaus lenkų šokikų gru
pė, Ruri jau ne kartą yra pa
sižymėjus Carnegie Salėje. 
Pirmu kartu jie dalyvaus lie
tuvių koncerte.

PAVIDIS RADIO 
ORKESTRĄ

Po koncerto bus šokiai. Gros 
Antano Pavidžio garsioji Ra
dio Orkestrą.

Taipgi bus kitokių su instru
mentais numerių, kuriuos pa
skelbsime vėliau.

Koncerto bilietai jau gata
vi, prašome iš anksto įsigyti 
bilietus, nes sėdynės nume
ruotos.

Koncertui įžanga $1.00 ir 
$1.50. Vien tik šokiams įžan
ga 60 c. asmeniui.

Dėkoju Mr. ir Mrs. Petronis, 
jų sūnui ir dukteriai už gra
žias dovanas mano gimtadie
nio proga ir už dalyvavimą 
“parėję.“

Adeline Daužickaitė.

Gub. Dewey įsakė uždary
ti Adirondacks miškus nuo 
piknikierių ir medžiotojų. 
Priežastis: perdžiūvę miškai 
pleška, kaip šiaudai, neatsar- 
guoliams numetus degtuką ar 
palikus rusenančius laužus.

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA

Galiu ateiti j namus, kas pagei
dauja. 12 savaičių kursas —’.$10. 
Daugeliui pakanka vieno kurso. 
Taipgi galima nusipirkti instrumen
tus pas mane už labai pigią kainą. 
Kreipkitės pas: R. židžiūnas, Lais
vės ištaigoj, arba rezidencijoj: 473 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x)

REAL ESTATE
CYPRESS HILLS-BROOKLYN
2 Šeimų, 6 Kambarių Tuščias 

Apartmentas.
Arti Hyland Park

PRAŠO $8000-ANT IŠMOKĖJIMO

2 Šeimų Mūrinis Namas
5 Kambarių Apartmentas bus 

tuščias j 60 dienų.
PRIEŠ HYLAND PARKĄ.

KAINA $12,500.

VEITH REAL ESTATE
172 Cleveland St.; Brooklyn.

APPLEGATE 7-4719

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

Valandos • i ® ryte Valandos. į 8vakare /

Penktadieniais Uždaryta

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

į Sofa Cushions-Paduškos
; PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS

Už $3.75 KIEKVIENA

Sėdynių Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

BASU. RATHBONE, fa
mous on screen and radio as Sher
lock Holmes, will have a new kind 
of role in Fred F. Finklehoffe’s stage 
production of ’'The Heiress” open
ing at the Biltmore Theatre on Mon
day, September 29. Jed Harris u» 
directing.

Jauniausis brooklyniečių 
meno šeimoje, Vyturėlio An
samblis tapo nepaprastai po- 

I puliariška grupė. Pradėjęs su 
■ savu koncertu ankstybą rug
sėjį, atbuvęs talką savo vy- 

\ resniajam broliui Aido Chorui 
I jo koncerte (spalių 18-tos va
karą, Piliečių Kliube, Brook- 
lyne), Vyturėlis skris į toli
mus kraštus.

Tačiau, nebūtų amerikietis, 
I jei nebūtų kitoks — Lietuvos 
vyturėliai ,sakoma, skrisdavę 
rudenį į pietvakarius ,o mū
siškis — į žiemryčius ir į va
karus. Sekamus išstojimus 
vyturėlis turės sekamose pro
gramose :

Lapkričio 1-mą bus talkoje 
mūsų kaimynų New Jersey 
valstijoje, Newarko Sietyno 
Choro koncerte. 

c

Lapkričio 9-tą vėl čiulbės 
brooklyniečiams ir iš toliau 
suvykusiems svečiams dien
raščio Laisvės koncerte, Labor 
Lyceum.

Lapkričio 15-tą — Bridge
port, Conn.

Lapkričio 27-30-tą dienomis 
įvyksiančiame meno festivaly
je, Brooklyne.

mergaičių svetur ir apsilanko 
pas juos su gražia grupe ta
lentingų ir muzikališkai dis
ciplinuotų vyturėlių. Kas gi 
nesididžinotu ? v

Vyturiečiai Dėkingi Savo 
Prieteliams

Vyturėlio vedėjas Ed Sid
ney, varde visų vyturiečių, 
pareiškė dėkingumą visiems 
Vyturėlio pirmojo koncerto 
dalyviams, jį pasveikinusiems 
ir pasiskelbusiems koncerto 
programoje. Tai buvo didi 
moralė parama. Ir finansų li
kę, kuriuos, būkite tikri, vytu
riečiai sunaudojo atitinkamam 
tikslui — įsigijo daugiau rei
kalingiausių instrumentų, mu
zikos.

Pasistiprinę, vyturiečiai gros 
dar gražiau ir, galima daleis- 
ti, apskraidys plačius horizons 
tus su švelnia muzika ir daina 
mokantiesiems ją įvertinti.

Gruodžio 13-tą — Manches
ter, Conn. Tai dainuojančios 
ir grojančios vyturiukės Lili- 
jos Bastytės tėviškė. Jau įš 
anksto galima numatyti, ko
kiose linksmose nuotaikose 
manchesteriečiai sutiks savo 
miesto auklėtinę, kuri, išleis
ta viena į svietą, trumpu laiku 
tapo viena iš populiariškiausių

Anna Cibirka,'62 metų am
žiaus, gyveno 341 South 4th 
St., Brooklyne, mirė spalių 17 
d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., BTooklyne. Laido
tuvės įvyks spalių 21 d., 10 
vai. ryto, Šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime sū
nų Gerald ir tris anūkus,

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

0

Paul Gustas Funeral Home,
. INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

' 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
I 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
š (kamp. 68th St.)
\ Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų
1 ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-933(0
Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 

| ko jūs reikalausite.
i Specialistai Pritaikymui

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

Pptpr ’
KAPISKAS I ■ 
BAR&GRILL I iDegtines, Vynai ir Alus į 

RHEINGOLD I 
BEER & ALES Į

32 Ten Eyck St. į
BROOKLYN, N. Y. į

I

Tel. EVergreen 4-8174

I.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kabiom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainą Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Pirm., Spalių 20, 1947




