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niekas nesitikėjo. Ateina pi
nigų už serus ir aukomis iš to
kių kolonijų, kurios jau seniai 
‘‘nutrintos nuo lietuviško” 
žemlapio. šėrus perka žmo
nės, apie kuriuos net mažai 
teesamo girdėję.

Kame dalykas? Ogi tame, 
kad čia yra aiškus, gražus, 
visiems suprantamas reikalas.

Nupirktas didelis, gražus 
namas bus Amerikos lietuvių 
kultūrinė sostinė. Tai bus ga
linga lietuvybės tvirtovė.

★ ★ A
Visi mes trokštame mūsų 

jaunimą patraukti prie lietu
vybės. Jau seniai mūsų jauni
mas sako Darykite ką nors. 
Neturime kur pasidėti. Netu
rime žmoniškos salės, neturi
me sportui vietos.

Visi šie klausimai dabar iš
spręsti. Turime puikią vietą 
kultūrinei ir sporto veiklai. 
Niekas nebegalės pasiskųsti. 
Visiems bus vietos, visi su
tilps!.

★ ★ *
Pirmoji finansinio vajaus 

pusė baigiasi. Jau tik keleto 
tūkstančių dolerių betrūksta 
iki pasibrėžtos 75 tūkstančių 
dol. sumos. Beveik pusė atėjo 
už šėrus, o kita pusė paskolo
mis.

Už paskolas reikės mokėti 
nuošimčius. Paskolas reikės 
atiduoti.

Dabar turi prasidėti antroji 
šio vajaus pusė. Paskolų dau- 

- giau nebereikia. Dabar reikia 
įtemptai visur darbuotis, kad 
kuo daugiausia pardavus na
mo bendrovės serų. Šerų pini
gais atsiteisime skolininkams. 
Reiki a, kad namas būtų 
“cash.” Tada nebijosime jo
kios krizės.

★ * *
Tegul kiekvienas pažangus 

lietuvis įsigyja nors po vieną 
šėrą. Dauguma lengvai gali 
įsigyti po keturis šėrus — už 

“visą šimtinę. Kiti gali ištesėti 
ir daugiau. Visi prašomi, iš vi
sų laukiama!

★ ★ ★
Už dienos kitos Laisvėje 

pradėsime spausdinti usterie- 
4 čio Simono Janulio atsimini

mus iš senųjų laikų., šį sykį 
jis rašo apie savo studentavi
mo dienas, apie ištrėmimą iš 
Lietuvos ir apie tai, kaip Bort- 
kevičienė ir jos sesuo jam la
bai daug g&ibėjo atgauti lais
vę. Atsiminimai įdomūs ir pa
trauklūs. Tikiu, dienraščio 
skaitytojams patiks.

★ ★ ★
Taip vadinamas Amerikos 

Lenkų Kongresas yra tokiose 
pat rankose, kaip Amerikos 
Lietuvių Taryba. Kongreso 
vadovybei nepatinka, dabarti
nė Lenkija be ponų. Ji mano, 
kad dabartinė I>enkijos val
džia turėtų būti nuversta. Siū
lo mūsų valdžiai nuvažiuoti 
Varšavon su atomine bomba 
ir viską su žeme sulyginti.

Bet jeigu tas kol kas negali
ma,' tai Kongreso vadai rei
kalauja iš numirusių prikelti 
londoniškę lenkų valdžią iš
trėmime, atkelti ją Amerikon, 
pavesti jai suorganizuoti dide
lę lenkų armiją, kuri nu
plauks laivais Lenkijon ir iš 
jos išvalys visus bolševikus!

Tokio, maždaug, turinio re- 
*zoliucija pasiųsta prezidentui 
Trumanui, sekretoriui Mar
shall ir Jungtinių Tautų se
kretoriui Lie.

★ ★ ★
Fašistinė Graikijos valdžia 

sušaudė keturiasdešimt septy
nis žmones. Jie nužudyti už 
rėmimą partizaninio judėjimo.

Ta klika, kuri dabar valdo 
tą nelaimingą kraštą, priklau
so nuo svetimų ginklų. Ji pasi-

Miškų Gaisrai Pražudė 
18 Žmonių ir Padarė 
$25,000,000 Nuostolių

Boston, Mass. — Per miš
kų gaisrus ir jų padegtus 
kaimus ir miestelius žuvo 
18 žmonių ir buvo padaryta 
$25,000,000 nuostolių Mai
ne, New Hampshire ir 
Mass, valstijose. Gaisras 
beveik visai sunaikino tur
čių vasarnamių miestelį 
Bar Harbor, Me., o dabar 
liepsnos visomis pusėmis 
apsiautė Jonesboro mieste
lį. Visai sudegė Lyman, 
Brownfield ir keturi kiti 
kaimai ir supleškėjo 100,- 
000 akru miško vien tik 
Maine- valstijoje.

Gręsia gaisrai Rocheste- 
riui, New Hampshire, 
Fitchburgui, Mass., ir eilei 
kitų miestų bei miestelių 
šiose valstijose. Per miški
nius gaisrus Naujoj Angli
joj liko be pastogės jau 
8,000 žmonių. Raudonasis 
Kryžius siunčia jiem $500,- 
000 pagalbos.

Amerika Pageidauja Laisvos 
Valios Paprastai Jungtiniu 
Tauty “Seimelio” Daugumai

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos delegatas John 
Foster Dulles, republikonas 
Wall Stryto advokatas, uo
liai piršo, kad busimoji nuo
latine Jungtinių Tautų sei
mo komisija, vadinamas 
“seimelis”, spręstų klausi
mus tiktai paprasta balsų 
dauguma. Dulles priešinosi 
anglų ir tūlų kitų siūlymui, 
kad “seimelis” darytų 
sprendimus dviejų trečdalių 
balsų dauguma. Dulles bijo
jo, kad kai kurie Amerikos 
pasiūlymai negaus dviejų 
trečdalių balsų.

Sovietai ir Jugoslavija 
pasmerkė tokia nuolatinę 
komisiją-“seimelį”, ir neda
lyvaus jo sudaryme. Sovie
tai ir jų draugai sako, ang- 
lų-amerikonų blokas su tuo 
“seimeliu” bando apeiti 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą.

NUSMERKTA MIRT 17 
NEGRU Už KRUVINAS 
RAGANIAUS APEIGAS

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Čionaitinis baltųjų teismas 
nusmerkė mirt burtininką 
daktarautoją ir 16 kitų 
negrų, kurie dalyvavo kru
vinose religinėse savo apei
gose. Toms apeigoms buvo 
nugirdytas ir papjautas 
vienas jų tautietis. Apeigos 
suruoštos kaip maldos> kad 
“dieviškos dvasios” suteik
tų jų vadui Turn. Berengui 
tūlas ginčijamas že^ies.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

laiko teroru. Bet kaip ilgai ?

Keleivyje Strazdas sakosi 
nebesitikįs pataisyti žmones, 
kurie remia pažangųjį judėji
mą. O tie, kurie dabar finan
siniai remia Brooklyne stei
giamą lietuvių kultūrinį cent
rą, esą “a hopeless case.”

Vienas dalykas aiškus: tie 
žmonės puikiai žino, ką jie 
daro.

RUMUNŲ VALDŽIA KAL
TINA SOCIALDEMOK
RATUS KAIP PRIEŠUS

Bucharest. — Rumunijoj 
valdžia kaltina Socialdemo
kratų Partijos ‘vadą Kons
tantiną T. Petrescu ir tūlus 
kitus kaipo kurstytojus 
prieš esamąją liaudišką vy
riausybę. Tie vadai būsią 
traukiami teisman.

SPECIALE KONGRESO SESIJA ŠAUKIAMA KAINOM 
SUVALDYTI IR VAKARŲ EUROPAI PAREMTI, 

KAIP AIŠKINA PREZID. TRUMANAS ’
- w

Washington. — Preziden
tas Trumanas spal. 24 aiš
kino per radiją, kad jis 
šaukia specialę kongreso 
sesiją lapkr. 17 d. dėl dvie
jų reikalų — suvaldyti'reik
menų brangenybę ir ant 
greitųjų paskirti pinigų va
karinei Europai, iki jai pra
dės Marshallo planas tar
nauti.

Anot Trumano, ‘greičiau
sias pavojus” grūmoja ypač 
Francijos ir Italijos val
džioms dėl šalčio ir bado 
ateinančią žiemą.

Prezidentas sakė:
“Kada kongresas susi

rinks, aš pasiūlysiu progra
mą, ką reikėtų daryti del

LĖKTUVUI SUDUŽUS, 
ŽUVO 52 ŽMONĖS

Bryce Canyon, Utah. — 
Didžiulis United Air Lines 
lėktuvas užsidegė ore ir su- 
tiško į Bryce Canyon kal
ną. Žuvo visi 52 jo keleiviai 
ir lakūnai. Tuom kėturmo- 
toriniu lėktuvu jie skrido iš 
Los Angeles į New Yorką. 
Tarp žuvusių yra ir kom
panijų viršininkų.

Rooseveltienč Reikalauja 
Nevaržyt Karo Kurstytoju

Lake Success, N. Y.—Ve
lionio prezidento našlė Ele- 
anora Rooseveltienė pripa
žino, jog' “tūli neatsakingi 
žmonės laikraščiuose rašo 
tokius (karan kurstančius) 
dalykus, kuriuos geriau bū
tų užtylėti.” Bet jinai, kal
bėdama socialiam Jungt. 
Tautų seimo komitetui, ra
gino atmest Sovietų rezo
liuciją, siūlančią bausti 
tuos, kurie per spaudą kur
sto karan. Rooseveltienė 
sakė, kad “didesnė spaudos 
laisvė” esąs geresnis taikos 
užtikrinimas, negu bausmė 
už karinius kurstymus. 
Kartu jinai įtarė, kad So
vietų spauda, girdi, ve
danti propagandą prieš 
Ameriką.

TAFTAS KANDIDATUO
JA Į PREZIDENTUS

Columbus, Ohio. — Re
publikonas senatorius Ro
bertas A. Taftas atsiuntė 
republikonų komitetui laiš
ką, apsiimdamas kandida- 
tuot į Jungtinių Valstijų 
prezidentus 1948 m. rinki
muose. — Taftas sykiu su 
republikonu kongresmanu 
Hartley’u yra meistrai ar
šaus įstatymo prieš darbo 
unijas.

Kaltinamas “kurstyme riaušių,” Jacques Casgrain, 
CIO United Packinghouse Workers veikėjas, nutem
piamas iš pikieto linijos prie Montreal mėsos prezer- 
vavimo šapos. Virš 120 unijistų jau buvo areštuoti, po
licijos pastangose padėti pravesti skebus per pikieto 
linijas.

Reikią, Girdi, Gelbet Ypatingai 
Francūziją ir Italiją nuo 

i i To toliutrizmo ’ ’ I *avo ją
infliacijos, aukštų kainų ir 
aukštų gyvenimo lėšų.”

Trumanas dar neprane
šė, kokius žingsnius jis pa
tars brangenybes suvaldyti.

Ko Trumanas Bijo
Kas liečia vakarinės Eu

ropos gelbėjimą nuo bado ir 
šalčio, Trumanas pareiškė:

“Užsieninė mūsų politika 
yra padėti laisviem žmo
nėm ir laisvom tautom atsi
griebti nuo karinio sunaiki
nimo, kad jie galėtų atsis
toti ant savo kojų ir pilnai 
prisidėti prie pastovios tai
kos išlaikymo... Kalbėti, kad 
mes norime tuom užviešpa- 
taut bet kuria kita tauta, 4. V V Z

tai yra gryna nesąmone.
“Kuo greičiausias tiesio

ginis pavojus gręsia Fran- 
cijai ir Italijai. Jeigu su
smuks tu šalių ūkis ir žmo- 

L U 

iefinvi^ Kolterini©i

Cente© Reikalai
.________ J

Dar Reikia Keletą Tūkstančiu 
Dolerių. Sukelti; Visi Prašomi. 
Skubėt Pirkti Šerus

Rytdienos Laisvėje vėl matysite ilgą sąrašą nuošir
džių Lietuvių Kultūrinio Centro rėmėjų, kurie pasipir- 
ko šėrų bei su paskolomis prisidėjo. Tuo tarpu tik no
rime dar sykį karštai paraginti, kad neprisidėjusieji su 
parama tatai padarytumėte be jokio atidėliojimo. Dar 
trūksta keleto tūkstančių dolerių.

Prašome paskolų nebesiųsti. Likusią sumą būtinai 
turime sukelti Šerais. Labai gražus obalsis: Kiekvienas 
privalo įsigyti nors vieną Šerą. Kurie išgali, prašomi 
nusipirkti daugiau.

Su lapkričio 1 diena turime turėti visą 75 tūkstan
čių dolerių sumą. Su jūsų visų greita pagalba, pasibrėž- 
tą tikslą pilnai pasieksime.

Money orderius bei čekius siųskite sekamu adresu:
Home for Lithuanian Workers, 427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

nes pasiduos totalitari
niams spaudimams, tai jau 
nebus progos nei jiems 
nei mums tikėtis jų atsiga
vimo, kuris taip reikalingas 
pasaulinei taikai.”

Suprantama, jog “totali
tariniu pavojum” preziden
tas vadino darbo žmonių 
judėjimą, vadovaujamą ko
munistų ir kairiųjų sociali
stų. Italijai jis reikalavo 
$285,000,000 greitos para
mos, o Franci jai $357,000,- 
000. Be to, girdi, šiemet rei
kės daugiau lėšų skirti 
“mūsų pozicijoms atlaikyti 
Vokietijoj, Japonijoj ir Ko-" 
rėjoj.”

Kainų Išpūtimas.
Trumanas pripažino, jog 

reikmenų kainos taip paki
lo, kad pralenkė daugumos 
žmonių algas bei kitas pa-

s-----------------------------------
jamas. Jis nurodė, kad:

“Nuo 1946 m. vidurio dra
bužiai pabrango 18 nuošim
čių; namų baldai 18 nuo
šimčių; maistas 40 nuošim
čių. O visų reikmenų kai
nos bendrai pakilo 23 nuo
šimčiais. O pragyvenimas 
vis dar brangsta. Per pas
kutinius 3 mėnesius jis pa
brango daugiau kaip 16 
nuošimčių.”

Kalbėdamas apie duonos 
reikalą vakarinei Europai, 
prezidentas sakė:

“Šiemet ten buvo toks la
bai blogas oras, kad gauta 

•blogesnis derlius, negu bet 
kada per ištisą gentkartę. 
Francijoj gi blogiausias 
derlius per 100 metų.”

DIDĖJA GRAIKIJOS
VALDŽIOS TERORAS

Athenai. — Graikijos 
monarchistų žandarai pa
smarkino ablavas prieš 
Tautos Laisvinimo Fronto 
demokratus ir nužiūrimus 
partizanų rėmėjus; užda
rė visus jų laikraščius ir 
vien Salonikoje .per naktį 
areštavo 70 žmonių. Monar- 
chistai apšaukė juos “tero
ristais” bei “komunistais.”

Čilėje Sustreikavo dar 
Tūkstančiai Darbininkų •»

Santiago, Čilė. — Sustrei
kavo 4,000 darbininkų Chu- 
quicamata kasyklose. Jie 
streikuoja iš pritarimo ang
liakasiams pietinėje Čilės 
dalyje, kur valdžia įve
dė karinį stovį prieš strei
kuojančius angliakasius., 
Kariuomenė durtuvais ir 
šautuvais mėgina juos pri
verst anglį kasti.

Kitur taipgi išsivysto 
streikai dėl užuojautos 
tiems angliakasiams. Strei- 
kieriai taipgi reikalauja pa
leist 11 tariamų komunistų, 
kuriuos karininkai areštavo 
kaip streikų kurstytojus. 
Valdžia skelbia, būk anglia
kasiai grįžta darban, bet 
dar daugiau darbininkų 
streikuoja.

AMERIKONAI NUTEISĖ 
IŠVIETINTĄ ŽMOGŽUDĮ

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
Salzburge, Austrijoj, atra
do kaltu (fašistinį) jugo
slavą pabėgėlį M. Miljkovi- 
čių, kuris užmušė vieną bu
vusį vokiečių miesto majo
rą. Dar nepaskirta žmogžu
džiui bausmė.

ČILĖ ŽIAURIAI ELGĖSI 
SU JUGOSLAVŲ 

ATSTOVAIS
Belgrad, Jugoslavija. — 

Čionąitinis laikraštis Politi
ka rašo, kad Čilės policija 
žiauriai ir įžeidžiančiai el
gėsi su ištremiamais Jugo
slavijos atstovais. Čilės val
džia laužė tarptautinį įsta
tymą dėl valstybių atstovų 
neliečiamybės.

Chinų Komunistai Jau 
Steigia Savo Valdybas 
Vidurinėje Chinijoje

Nanking. — Chinų ko
munistai kuria liaudiškas 
savo valdybas vidurinėje 
Chinijoje, j šiaurvakarius, į 
vakarų ir į pietų vakarus 
nuo sostinės Nankingo, 
kaip praneša New Yorko 
Times korespondentas Hen
ry Lieberman. Tuose savo 
užimtuose plotuose komu
nistai taipgi leidžia laikraš
čius ir steigia mokyklas. 
Kas liečia kovą prieš Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
valdžią, tai komunistai skel
bią tokį obalsį dėl galuti
nos pergalės:

“Užimt sritį antrapus 
Geltonosios upės 1947 m., 
plotus anapus Yangtze upės 
1948 m., o Kwantunga 1949 
metais.”

Komunistų radijas šaukė 
nuverst Chiang Kai-sheko 
diktatūrą, baust jį kaip kri
minalistą ir įsteigt sudėtinę 
demokratinių partijų val
džią.

Sovietai Sulaiko Brazilijos 
Atstovus, iki Ji Užtikrins 
Saugumą Sovietų Atstovams

Maskva. — Sovietų vy
riausybė sulaikys Maskvoje 
Brazilijos ambasadorių ir 
visus jo padėjėjus tol, kol 
bus užtikrintas saugus išva
žiavimas Sovietų atstovams 
iš Brazilijos. Kuomet Bra
zilija sutraukė diplomati
nius ryšius su Sovietais, 
tai “chuliganai su savo val
dininkų pagalba ėmė įžeidi
nėti Sovietu atstovus, ak- 
menimis į juos laidyti, am
basados langus daužvti ir 
visaip jos narius užpuldinė
ti”, sako Maskvos radijas. 
Tarp kitu, kuriuos užpuoli
kai sužeidė, yra ir Sovietų 
ambasadoriaus pavaduotojo 
vaikas, 5 metų amžiaus.

SOVIETAI NEDALY
VAUS J. T. PREKYBOS 
KONFERENCIJOJ

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Sąjunga ir Bulgari
ja atmetė Jungtinių Tautų 
pakvietimą j Pasaulinę Pre
kybos konferenciją, kuri 
šaukiama Havanoj, Kuboj, 
lapkr. 21 d. Ta konferencija 
iš esmės yra Amerikos ir 
Anglijos sumanymas.

31 UŽMUŠTAS TRAUKI
NIŲ SUSIDŪRIME

London. — 31 asmuo ta
po užmuštas ir 60 sužeista, 
kuomet ūkanoje susidūrė 
du traukiniai ties South 
Croydonu, Anglijoj.

Washington. — Praneša
ma, kad 3,000 darbo unijų 
jau įteikė valdžiai finansi
nes savo atskaitas, kaip rei
kalauja Tafto-Hartley’o į- 
statymas.

Lake Success, N. Y. — 
Australijos delegatas Evatt 
ragino greičiau daryt tai
kos sutartis su Vokietija ir 
Japonija.

New York. — Staiga nu
puolė Wall Stryto Šerai.
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Amerikos Negrų Balsas Jungt. Tautose
Pereitą ketvirtadienį Jungtinių Tautų istorijoje buvo 

svarbus įvykis. Šios organizacijos Žmogaus Teisių Ko
misijai tapo formališkai ir oficiališkail įteiktas Ameri
kos negrų skundas prieš diskriminaciją. Tai dokumen
tas, kuris susideda iš 155 puslapių ir pilnas parodymų. 
Kiekvienas kaltinimas paremtas nepaneigiamais įrody
mais. i(jr

Skundą įteikė National Association for the Advance
ment of Colored People viršininkai — generalinis sekre
torius White ir direktorius Dr. DuBois. Ši negrų orga
nizacija tapo sukurta prieš trisdešimts aštuonis metus. 
Ji šiandien turi virš pusę milijono narių su skyriais visur, 
kur tik randasi didesnė negrų grupė. Tai liberališka or
ganizacija, ypatingai paskutiniais keliais metais pasi
žymėjusi veiklumu.

įteikdami šį negrų skundą White ir DuBois pareiškė, 
kad jie kalba vardu keturiolikos milijonų Amerikos žmo
nių. Savo skunde jie nurodo, kad Amerikoje negrų yra 
du sykiu daugiau, negu visoje Graikijoje žmonių, dau
giau kai Argentinoje, daugiau kai Čechoslovakijoje, ar
ba visose Skandinavijos šalyse, daugiau kai Holandijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje arba Jugoslavijoje.

Jie nurodo, kad Amerikos negrų reikalas yra tarptau
tinis reikalas. Atėmimas negrams teisių yra nesuderi
namas su Jungtinių Tautų Čarteriu.

Tame ilgame skunde parodoma, kaip .visus tris šimtus 
metų Amerikos negrai buvo išnaudojami ir vergiami. Ir 
šiandien Pietinėse Valstijose jie yrą beteisiai ir skęsta di
džiausiame varge. Dokumente paduota skaičiai, kiek ku-^ 
riais metais negrų yra nulinčiuojama. Buvo tokių metų, 
kuomet 235 negrai buvo nulinčiuoti ir valdžia nėra su
radus nė vieno kaltininko.

Iš šio skundo sužinome, kaip nedemokratiškai £ra iš
renkamas Jungtinių Valstijų Kongresas. Ten parodo
ma, kad jeigu Massachusetts valstijoje reikia 100,000 bal
sų pasiuntimui atstovo į Kongresą, tai South Carolinoje 
atstovą pasiunčia tik 4,000 balsų! Mat, vienas atstovas 
renkasi nuo 300,000 gyventojų., Kadangi pietinėse vals
tijose beveik pu'sė gyventojų yra negrai, tai jie neturi 
teisės balsuoti, bet vis tiek jų vardu atstovai renkami ir 
siunčiami. Iš trijų šimtų tūkstančių gyventojų atstovą 
išrenka tiktai keturi tūkstančiai!

Skundo autoriai sako, kad Jungtinėms Valstijoms dau
giau grūmoja Mississippi valstija, negu Sovietų Sąjunga, 
“ne Stalinas ir Molotovas, bet Bilbo ir Rankinas.” Štai 
kur Amerikos demokratijos priešai, štai prieš ką mums 
visiems reikia kovoti.

Manomaa, kad ši Asamblėjos sesija nebeturės progos 
Amerikos negrų skundą apsvarstyti. Bet šis klausimas 
turės būti kurioj nors sesijoje iškeltas ir svarstomas, tai 

'faktas. DuBois sakO^-kad jau dvylikos šalių delegacijos 
yra pasižadėjusios mūsų negrų skundą paremti. Nebus 
sunku surasti šalį, kuri tą skundą formališkai pakels 
Asamblėjoje.

Įdomu, ką į šį negrų skundą atsakys Amerikos dele
gacija.

Nauji Algų Pakėlimo Reikalavimai
Ateina trečioji algų pakėlimo reikalavimų banga. Apie 

tai kalba CIO unijos ir neatsilieka unijos Darbo Fede
racijos. Nuo to laiko, kai paskutinis algų pakėlimas bu
vo, įvyko toks kainų pakilimas, jog naujas pakėlimas pa
sidarė būtinai reikalingas. Unijos, kurios vyriausiu sa
vo uždaviniu laiko savo narių gerovės kėlimą, ilgiau ty
lėti nebegali.

Šis reikalavimas žada būti už visus aukščiausias. Uni
jos sako, kad, atsižvelgiant į kainas, algos turi pakilti tri
mis dešimtimis nuošimčių.

Ką į tai atsakys samdytojai? Ar bus išvengta didelių 
streikų ir aštrių susikirtimų?

Tai priklausys nuo samdytojų ir vyriausybės. Orga
nizuoti darbininkai reikalavimus stato rimtai apsisvąrs- 
tę. Jie taipgi pasiruošę reikalavimus paremti, jeigu bus 
reikalinga, streiko jėga.

Dar nežinia, kurioje pramonėje bus pradėta kova už 
šį pakėlimą. Galimas daiktas, kad plieno darbininkai ir 
automobilistai bus pirmutiniai iškelti reikalavimą. Kai 
su stambiosios pramonės samdytojais būna susitaikoma, 

»lengvosios pramonės viešpačiai nusileidžia be didelių gin
čų.

Specialė Kongreso Sesija
Prezidentas Trumanas paskelbė, kad jis šaukia Kon

gresą į spciališką sesiją lapkričio 17 dieną. Du svarbūs 
klausimai reikalauja-greito sprendimo.^ Pirmiausia, gir
di, reikalinga tuojau skubintis į pagalbą Vakarų Europai. 
Ypatingai kritiškoje padėtyje atsistojusios Francūzija ir 
Italija. Reguliarės Kongreso sesijos šis reikalas nebega
lįs laukti.

Antras klausimas, tai naminė padėtis, kainų kilimas. 
Vyriausybė turinti planą abiems reikalams.

Ji žada prašyti, kad Kongresas paskirtų visą bilijoną 
dolerių Europos pagalbai. Du trečdaliai tos sumos eis 
Francūzijai ir Italijai. Likusioji dalis kitoms šalims ir 
vakarinei Vokietijai. Šiek tiek gal teks ir Anglijai.

KEISTAS PASAULIS - ARBA: “AMERICAN WAY OF LIFE”
Mūsą šalyje kareiviai, grį

žę iš karines tarnybos, neturi 
kur gyventi. Naujų namų ne
stato, arba labai mažai. Pa
siteisina, kad nėra medžio, 
nėra paipų dėl vandens įve
dimo, ir 1.1.

Vienok mūsų mieste karo 
laiku buvo pastatyta tūkstan
čiai stubelių’ — kareivių bara
kų. Ten buvo viskas gerai 
įtaisyta — vanduo suvestas, 
maudynės įrengtos, taip,’kad 
žmonės galėtų gyventi, biskį 
įdėję remonto. Bet ar valdžia 
duos tuos namelius, kad ka
reiviai su savo šeimomis galė
tų prisiglausti nuo šalčio ir 
lietaus ?

O, visai ne! Valdžia par
duoda tuos namelius kontrak- 
toriams, kurie griauna juos, 
arba parduoda, bet jau už la
bai aukštas kainas. Gi tie, ku
rie kariavo ūž mūsų šalies rėk 
kalus per 3 ar 4 metus, tai 
priversti gyventi-skiepuose ir 
garadžiuose. Ar tai jie už to
kį linkui jų atsinešimą ir už 
tokį gyVenimą kariavo? Ar ta
da jiems tokį gyvenimą spau
da ir valdininkai siūlė?

Jie per keturis metus eik
vojo sveikatą, gulėjo purve, 
arba sulindę į rūsius,, gyvastį 
statė i pavojų ir tikėjosi, kad 
kada karas baigsis, tai jie, 
grįžę, turės geresnį gyvenimą 
sau ir savo šeimynėlei!

Bet valdžia juos užmiršo. 
Valdžia sako kareiviams — 
nusipirkite namus, tai nerei
kės skiepe gyventi. Bet stu- 
bų kainos iškilo taip aukštai, 
kad darbininkas, nusipirkęs 
ją, negalės išmokėti morgičių, 
kol jis bus gyvas. Už 4 kam
barių stubelę’ reikia mokėti po 
$10,000 arba net $15,000. Tai 
iš kur buvę*s kareivis gali im
ti tiek pinigų, kada jo alga 
buvo apie $45 į mėnesį laiko? 
Kiek jis galėjo sutaupyti, ka
da iš tos algos dar daug sau 
reikmenų turėjo nusipirkti?

Pragyvenimas — maistas ir 
kiti reikmenys iškilo į padan
gę, kad jau ir vidutiniai už
dirbančiam yra sunku galą su 
galu suvesti. Bet valdžia į tai 
nekreipia a tyčios. Ji sako, kad 
negali kištis į privatinį biznį, 
nes to reikalauja “ameriko
niškas gyvenimo būdas.’’

Gi komercinė spauda nieko 
kito ir nerašo, kaip tik pro
pagandą veda už naują karą. 
Radijo komentatoriai per išti
sas dienas nieko kito nedaro, 
kaip tik veda kurstymą prie 
naujo karo, būk “rusai nege
ri,“ “reikia juos nušluoti nuo 
žemės kamuolio.“ Jie “negeri, 
nes netiki į amerikon. gyveni
mo būdą.“ Tiems ponams, ma
tyt, yra lengva gyventi, kad 
jie taip gali rašyti ir prakal
bas sakyti. Gal būt, jie gerai 
iš karo pelnė. Yra tokių, ku
rie karo laiku bilionus dolerių 
pasidarė pelno, tai jie ir vėl. 
nori karo.

Bet kaip su paprastais žmo'- 
nėmis, kaip su buvusiais ka
reiviais, kurie šiandien su sa
vo šeimomis gyvena skiepuose, 
kurie labai norėtų įsigyti žmo
nišką gyvennamį, bet negali ?K 
Matyt, kad naujo karo7 kurs
tytojai apie kareivius ir jų 
šeimas visai nepamislina. Pa
mename jų propagandą laike 
Pirmo Pasaulinio Karo, kada 
jie kaizerį baisiu piešė, ka
reiviams daug gero žadėjo, o 
ką davė? Pamename mes jų 
ir laike Antro Pasaulinio Ka
ro propagandą, kada jie žadė
jo rbjišką ’kareiviams gyve
nimą, o ką davė?

________ __...\__ ——-------------- —
Laike karo rusai ir Stalinas 

buvo geri, kada jie kraują lie
jo už mus. Dabar “rusai ir 
Stalinas“ jau baisiausiais pie
šiami. Komercinė spauda, ra
dijo komentatoriai kalba vi
sokių nesąmonių, kad tik su
kelti Amerikos žmones prieš 
kitų tautų žmones.

Tuo tarpu valdžia visai už
miršo buvusius kareivius — 
lai jie gyvena-skiepuose, bet 
kada reikės, tai juos pašauk
sime į naują karą, tada jie 
lįs, kaip tos skruzdės iš skylių 
ir vėl kariaus, o mes jiems 
žadėsime gerą gyvenimą. Bet 
ar taip bus?

Juk ir laike pereito karo 
kalbėjo, kad kada kareiviai 
grįš, tai jie pirmieji gaus ge
rus darbus. Gi dabar yra ki
taip, fabrikantas nepaiso, ar 
kas buvo kareivis, ar ne, jis 
ima tą, kuris jam daugiau ga
li dirbti, iš kurio darbo dau
giau yra pelno. Jau kaip ku
riose dirbtuvėse net su panie
ka atsineša linkui buvusių ka
reivių, juos vadina “tingi
niais,“ nes daigelis buvusių 
kareivių neturi patyrimo dar
be. Tai matote, į ką pavirsta 
tie karo laiku duoti pažadai.

Dabar veda , agitaciją už 
maisto taupinimą, kalba apie 
“šelpimą badaujančių žmo
nių Europoje.“ Bet pervėlai 
ponai apsižiūrėjo. Kada karas 
baigėsi, tai pačios valdžios 
įsakymu šimtus tonų maisto ir 
kitokios gerybės vertė "į ma
rias, kad “nepakenkti priva
tiniam bizniui.“ Iš armijos ir 
laivyno sandėlių pardavinėjo 
privatiniams biznieriams pus
dykiai rūbus ir kitus reikme
nis. Vienoje vietoje pardavė 
4,000 odinių švarkų (Flying 
Jackets) po $2.50 už švarką. 
Gi kada karo tarnyboje vy
ras, eidamas namo, norėjo to
kį pat švarką nusipirkti, tai 
iš jo reikalavo $22. Gi pri
vatinis biznierius gavo- nusi
pirkti po $2.50, o paskui par
davė po $22 ir darėsi gražų 
pelną — private enterprise.” 
Gi nuostolius turėjo padengti 
piliečiai., mokėdami valdžiai 
visokius didelius taksus. Tai 
šitokis yra tas “American 
Way of Life.“

Daugiau Garo, Vyručiai!
Eina dabar pas mus du 

labai svarbūs vajai: Lietu
vių Kultūrinio Centro va
jus ir “Laisvės”. vajus. 
Viens kitų dapildo, Viens 
kitą paremia.

Lietkulcentro namo va
jus prasidėjo truputį anks
čiau už Laisvės vajų — ir iš 
pradžių ėjo lėtai. Žiūriu, 
būdavo, į tą centrinę pir
mame Laisvės puslapy špal- 
tą ir būkštauju,, kas čia bus, 
kad vajus neišsijudina, kaip 
reikia. Bet va dai; pažiūriu 
— ir džiugu darosi visam. 
Ta centrinė špalta eina di
dyn, ilgyn. Skolintojų ir 
akcininkų vardai tik mirga. 
Perskaitau su šypsniu ant 
veido ir pagiriu kiekvieną 
paeiliui. Bravo! Vyrai už 
tai! Taip ir reikia — ir dar 
labiau. Bravo, moterutės! 
Kaip tai gražu! Kaip tai 
kilnu! Kultūrcentro vajus, 
matyt, išeis su viršum ir į 
paskirtą laiką.

Tai turėsime kuo pasi
džiaugt, kuo w pasigėrėt. 
Naujasai namas tai ne bet

Šis bilijonas dolerių neįeis į Marshall PlAną. Tą planą 
svarstys reguliariškoji Kongreso* sesija sausio menesį.

Susišaukęs Kongreso vadus į Baltąjį Namą, prez. Tru
manas pranešė jiems, kad Francūzijai ir Italijai iškilęs 
pavojus greito ekonominio susmukimo, jeigu negaus 
greitos ir stambios paramos iš Amerikos. Kongresma- 
nai, matyt, sutiko su prezidento išvadomis ir pritarė spe- 
ciališkai sesijai. ,

Kas liečia naminę padėtį, tai jokio pasiūlymo nesigir
di. Galimas daiktas, kad vyriausybė patieks Kongresui 
savo programą. Republikonai, kuriė Kongrese turi dau
gumą, viešai nėra pasisakę, ką jie darys su vyriausybės 
pasiūlymais. Jie, žinoma, turės mintyje 1948 metų pre
zidentinius rinkimus. Jie šoks ton pusėn, kurioje tikėsis 
daugiausia laimėti savo partijai.

koks ten nameliūkštis. Na
mo esama, kad net miela! 
Mačiau jo atvaizdus LDS 
raštinėj. Gasiūnas, Siurba, 
Ormanas neg apl i atsi
džiaugt, aiškindami. Kam
barių kambariai, salės, sve
tainės — tik blizga! Jau 
kam kam, bet jaunimui ir 
šiaip sporto bei mankštos 
mėgėjams tai stačiai rojus! 
Puikiai įrengta galerija, vi
si patogumai, švirkščiamo
sios maudynės,ir ko tik no
rite. Atsivėdinimo ir atsi- 
griebimo salionas, baras — 
irgi kur tau, žmogau! Jau 
galiu drąsiai iš anksto sa
kyt, kad ir čia lankytojų 
bus pilna. Didžioji salė bus 
puikus centras mūsiškiams 
suvažiavimams, pokyliams, 
koncertams, masmitingams. 
Nebereikės daugiau pakam-, 
piais lakstyt, baladotis, ka
da vienoj, kada kitoj salėj. 
Čia visa kas patogiai ant 
vietos.

Draugai aiškina, kad ne
be užilgo bus to centro ati
darymas. LDS pradės ne
trukus po tam perkūno ti 
savo raštinę į naująją pa
talpą. Tačiau Laisvė dar tu
rės pavargti čia pat seno
joj vietoj, gal net iki pava
sario. Čia tai jau bus dar
bo, sunkaus ir didelio dar
bo! Visas tas milžiniškas 
spaudos mašinas, linotipus, 
saugiąsias šėpas iš vietos 
gražiai mlimt, nuvešt ir 
naujon vieton įsodini — tai 
ne juoko darbas. Bus ir 
darbo ir reikės didelių iš
gąsčių ’

Visa tai bus galima, pa-

LAISVES VAJUSA

Dabar siunčia kviečius į 
Europą, kad ten žmonės nei
tų su komunistais, šaukia 
žmones mažiau valgyti, įve
da “be mėsos,“ “be kiauši
nių,“ “be paukštienos“ dienas, 
kad tik daugiau ūnaisto pa
siuntus į Europą, bet ir ten 
nesiunčia į tas šalis, kurios la
biausia laike karo nukentėjo 
nuo Hitlerio, bet daugiausiai 
maisto siunčia į Vokietiją, ku
ri per kelis metus teriojo ki
tas šalis, vežė iš kitų šalių į 
Vokietiją- įvairias gerybes ir 
ten slėpė, net į žemę įkasant.

Patys imperialistai paruošė 
karą, viską išdraskė, išplėšė, 
išnaikino, o dabar šaukia gel
bėti — kitaip Europa bus ko
munistinė ! 

t

Ponai, “gelbėdami Europos 
žmones nuo komunizmo,“ lai 
patys apsižiūri, kas darosi pas 
mus! Amerikos žmonių neiš- 
gązdins pasakomis prieš ko
munistus, naikindami demo
kratines laisves, persekiodami 
demokratijos draugus. Ameri
kos žmonės žino, kad tie, ku
rie šaukia apie “American 
Way of Life,” tai naikina 
Amerikos Revoliucijos iškovo
jimus.

Neseniai laikraštyje skai
čiau, kad vieni žmonės nusi
pirko 27 kambarių namą ir 
kambarius išrendavojo buvu
siems kareiviams. Tada kai
mynai susirašė, pareikšdami, 
kad namai nesiranda biznio 
vietoje'ir negalima išrendavo- 
ti. Pasirodo, kad tie, kurie 
kariavo, kraują liejo, tai šian
dien neturi teisės gyventi, nes 
neatrodo ponais — paprasti 
darbo žmonės. Vienur nevalia 
negrams gyventi su baltais, ki
tur nevalia darbininkams ar
čiau ponų, o kitur jau neva
lia ir buvusiems kareiviams 
gyventi.

Ar tokią padėtį galima va
dinti demokratiška, lygybės 
teisėmis, ir “American Way 
of Life“ ? Kol tie kareiviai ka
riavo, tai jie buvo “didvyriai,“ 
bet kada grįžo į namus, tai 
jiems net nevalia gyventi ten, 
kur jie nori. Keistas tas “Am
erican Way of Life,“ ar ne?

S. G.

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

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !
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nimų ir aukų. Aukotojų vardus pastebėsite žemiau.

Taipgi gavome atnaujinimų riuo sekamų vajininkų: 
J. Bakšys, Worcester, Mass., J. Balsys, Baltimore, Md., 
P. Šlekaitis Scranton, Pa.

. Naujai įstojo į vajų, prisiųsdami atnaujinimų seka
mi draugai: A. Taraška, Methuen, Mass., A. P. Damb
rauskas, Haverhill, Mass., H. Tamošauskienė, W. Rox
bury, l\įass.

Aukų gavome sekamai: P. J. Martin prisiuntė blan
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Iš Washington, Pa.: M. Yanavičienė, $2. Po $1: K. 
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Helen ir Kaz. Bogužai, K. ir J. Vaišnorai. A. Shatro, $1.

Pavieniai prisiuntė: Pranas Murauskas, Luzerne, 
Pa., $1. • *

S. Tvarijonas prisiuntė, iš Detroit, Mich: K. Eglit, 
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Juozas Sakalas, Tellsan, Barg., Canada, $1.
Liet. Koop. Spaudos B-vės šėrų po $10. įsigijo per 

A. Tarašką — Raphael ir Mary Chulada, Lowell, Mass., 
Julia ir John Gittzus, Bedford, Mass.

Dėkui už gražų pasidarbavimą ir už aukas. Laukia
me daugiau žinių nuo kitų gerų prietelių-darbuotojų.

Laisvės Adm-cija.

įdaryti — ir bus padaryta! 
Mūsų geri praeities rekor-. 
dai duoda gero tam pama
to.. Juk argp neišėjom dvL 
gubai, trigubai su anuo 
garbinguoju vajum Vil
niaus Tiriamosios (Ekspe
rimentinės) medicinos ir 
vėžio ligos institutui? Rei
kia tik gražaus susitarimo, 
tvirto nusistatymo ir va
lios? noro— ir mes savo tik
slą pasieksime..

Artimai su namo reikalu 
stovi Laisvės vajaus reika
las. Čia* irgi paguodžiamai. 
Iš pirmo vos nev'os šliaužė, 
o jau dabar žingine žengia. 
Pradeda įsismaginti vajaus 
kapitonai ir leitenantai. Di
dyn eina skaitmenys. Ge
ras darbas,, gražus ir kilnus 
darbas! Bravo, draugės ir 
draugai! Krutėkime visi, 
visais sąnariais! Nepasi
duokime juodajai reakcijai, 
kuri, kad sumanytų, tai ir

pačią žemę suskaldytų ir 
surytų. Bet nesurys, pa- 
sprinks. fcNereikia tų avigal
vių... Apkvailint, įbaidyt, 
apšmutint ir apšmaukt visų 
masių nesugebės anie stor
žieviai reakcijos tūzai.

Rudenio veiklos sezoną' 
pradedame gražiai. Tai taip 
ir toliau varykime. Nepasi
duokime reakcijai. Pažan
gos rato ji atgal pasukt ne
sugebės !

Jonas Kaškaitis

PAKEIČIAMAS SOVIE
TŲ AMBASADORIUS✓

Maskva. — Pranešama, 
kad Sovietai atšauks savo 
ambasadorių Nikolajų No
vikovą iš Washingtono ir jo 
vieton paskirs kitą.

Miškų gaisruose Naujojoj 
Anglijoj žuvo 9 žmonės, 
kaip sako naujesnės žinios.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith> Daily)•••Pirmad.,. Spąl. 27, 1947



Daugeriopas Sklerosis Nervy Sunykimas Įvairiose Kūno Dalyse
Ieškodami vieno dalyko, 

mokslininkai kartais atran
da kitą, lygiai svarbų ar 
dar svarbesnį. Taip Roent- 
genas beveik atsitiktinai iš
rado X-spindulius, o Jen- 
ner’is skiepus nuo rauplių. 
Anglu mokslininkas Alex
ander Fleming’as dar ne
perseniai atrado galingą 
penicillino vaistą, daryda
mas tyrimus kitoje krypty
je

Netikėtai buvo atrasta 
šaknis ir aršios ligos, vadi
namos daugeriopų sklero- 
siu. Prie šio atradimo buvo 
prieita tokiais aplinkiniais 
keliais:

Prieš aštuonetą desėtkų 
metų keista liga susirgo 
mergina, tarnavusi pas ner
vų gydytoją Jeaną Martiną 
Charcotą Francijoj. Vartė
si tarnaitės akių obuoliai, 
trūkčiojo jos rankos, kojos. 
Mergina netvarkiai kalbėjo, 
sunkiai tardama žodžius
skiemenį po skiemens. !mų ir ūpo nepastovumas.

Kokios atmainos pasirei- i Besivystant ligai, keičiasi ir 
škia viduje kūno, kuomet įjos ženklai, 
žmogus taip serga? Šiam 
klausimui nebuvo jokio at
sakymo tais laikais.

Kuomet mergina mirė, 
daktaras Charcot padarė 
paprastą kūno skrodimą. 
Bet jis buvo akylas stebė
tojas, ir patėmijo, kad ner
vai Įvairiose kūno dalyse 
sukietėję, sunykę ir neat
lieka savo pareigų. Tai ner
vu sklerosis. Šis žodis sko
lintas iš graikų kalbos, ku
rioje skleros reiškia “kie
tas”. Toliau šiame rašinyje 
ta liga bus vadinama ir 
daugeriopų nervų sunyki
mu.

Toks nervų sunykimas
kankina, tūkstančius žmo
nių. O kodėl nervai dauge- 
lyj atskirų vietų žmogaus 
organizme sunyksta, to dar

Įdomu Žinot -- Kas Dar To Nežino
AR VILKAS KADA NORS 
PUOLĖ ŽMOGŲ?

Sulyg Jungt. Valstijų bio
loginio biuro tyrinėjimų ir 
gana plataus šioje srityje 
pasidarbavimo, dar nėra bu
vę tokio atsitikimo, kad vil
kas kada nors tikrai būtų 
užpuolęs žmogų moderniš
koj gadynėj. To nėra buvę 
nei Amerikoj, nei kur nors 
kitur. Pasak šio biuro in
formacijų, apie tai nepa
vyko gauti jokių tikresnių 
įrodymų.

KIEK ŽĄSŲ PLUNKSNŲ 
EINA PAGALVINĖN

Pirmiausia tai priklauso, 
kokio dydžio yrajaagalvinė 
ir kokios rūšies plunksnos 
būna tam vartojamos. Bet 
sudarymui vieno svaro ge
riausių žąsinių plunksnų, 
nupešamų pavasaryje, rei
kia nupešti bent šešias žą
sis.
ŠVIESIAUSIOS ' 
ŽVAIGŽDĖS

Paprastomis akimis įžiū
rima šviesiausia žvaigždė 
dausose yra Sirius, žinoma 
kaipo “šuns žvaigždė.” Ši 
žvaigždė yra dvidešimts 
septynis kartub skaidresnė 
už saulę. Bet naujai atras
toji žvaigždė, vadinama 
L C. 4182, yra šviesiausias 
dausinis kūnas erdvėje, 
koks iki šiol tik buvo at
rastas. Jinai yra 400 milio- 
nu kartu šviesesnė už sau
lę?

■nežino medicinos mokslas. 
' Nėra nei jokios tikros gy
duolės šiai ligai. Bet medi- 
kaliai mokslininkai jau uo- 

■ liai ieško atsakymų į klau- 
I simus: Kas yra pamatinė 
i tos ligos priežastis? Kokio- 
! mis priemonėmis galima 
būtų ją išgydyti?
Daugeriopo Nervų Suny

kimo ženklai
Daugeriopas sklerosis ga

li sunaikinti nervus atski
rose vietose beveik kiek
vienoje kūno dalyje. Skaus
mas ir sąnarių nesuvaldy- 
mas priklauso nuo to, ko
kios nervų dalys paliestos.

Kai kurie šios ligos ženk
lai yra tokie: akių apraibi- 
mas, vieno daikto matymas 
kaip dviejų; kūno dalių 
trūkčiojimas arba drebėji
mas; nesuvaldomas akių o- 
buolių vartymasis; bendras 
nusilpimas; sąnarių užtirpi- 
mas; vargas žodžius ištarti 

•bei sakinius sumegsti; jaus-

Daktaras Howard A. 
Rusk, New Yorko Univer- 

i siteto medicinos profeso- 
I rius ir kelių valdinių gydy- 
i mo įstaigų pareigūnas, se- 
> karnai aprašo, pavyzdžiui, 
kaip vystėsi ta liga pas vie
ną žmogų:

Pirm 14 mėnesių žmogus 
pajuto, lyg kas jam adato
mis baksnotų žemai į kairę 

i koją. Po trejeto piėnesių 
paskui nusilpo jam kojos 

, per kelius ir apraibo viena 
akis. Kiek vėliau jam sun
ku buvo tiesiai pasilaikyti 
ant kojų, ir jis svirduliuo
damas ėjo. Užmerkęs akis, 
jis jautė galvos svaigulį. Po
8 mėnesių toliau jam pra
dėjo niežėti oda, ypač nosis 
ir veidas. Dar 7 mėnesiams 
praėjus jis turėjo mesti sa-

KIEK SVORIO GALI 
PAKELTI DRAMBLYS

Paprastai dramblys gali 
pakelti 5,000 svarų arba 
iki pustrečio fono. Bet yra! 
žinoma • atsitikimų, kur j 
drambliai pakėlė didesnius i 
svorius—net du sykiu tiek. Į

METINIS KARVĖS 
PIENINGUMAS

Kiek pieno duoda karvė 
per metąs? Vidutiniai, per 
vienerius m e tau s laiko kar
vė duoda biskį virš dviejų 
tonų pieno.

AR VISI DEIMANTAI 
YRA BALTASPALVIAI?

Atsakymas — ne. Dei
mantų randasi įvairiomis 
spalvomis, kaip tai: baltų, 
geltonų, žalių, mėlynų, rau
donų, rudų ir juodų. 
pasaulkTžmonijos 
NUOŠIMTIS AZIJOJ

Virš penkiasdešimt pen
kis nuošimčius visame pa
saulyje esančių žmonių su
daro gyventojai Azijoje. 
Reiškia, tame žemės konti
nente randasi daugiau kaip 
pusė viso pasaulio žmoni-, 
jos.

GELEŽINKELIEČIŲ 
LAIKRODŽIŲ 
TIKSLUMAS

'Sulyg geležinkelių kom
panijų reikalavimo, prie 
gelžkelio dirbančiųjų ap
tarnautojų laikrodėliai ne
gali pasivėluoti arba pasis
kubinti daugiau kaip 30 se
kundų per savaitę.

vo darbą.
5 menesiais vėliau žmo

gus tik lėtai tegalėjo kalbė
ti. Kairės rankos pirštai 
taip užtirpo, kad sunku bu
vo užsisegti drabužius ir 
užsirišti čeverykų šniūre
lius. Regėjimas ėjo silpnyn. 
Nors buvo pritaikyti aki
niai, bet kairioji akis tiki 
tai kaip per miglas tematė. 
Galva neskaudėjo, bet jis 
jau prarado miego ramy
bę...

Būna atsitikimu, kad Ii- 
ga palengvėja. Palengvėji
mai kartais tęsiasi per eilę 
metų. Kituose atvejuose li
ga kaskart eina sunkyn, iki 
žmogus tampa ’ lovos ligo
niu arba negali paeiti ir tu
ri būti sodinamas į kėdę ant 

■ratų. Dažnai ši liga per vie
nus metus padaro žmogų 
visišku bejėgiu.
Organizacija Kovai Prieš 

Daugeriopą Sklerosį
Daugeriopas sklerosis — 

nervų sunykimas yra viena 
iš dažniau užpuolančių ner
vinės sistemos ligų. Dauge
lis jąja serga, net nežino
dami šios ligos vardo.

Pirm keleto mėnesių šie
met įsikūrė organizacija 
kovai prieš tą ligą. Organi
zacija vadinasi Association 
for Advancement of Re- 

i search on Multiple Sclero
sis (Sąjunga Daugeriopo 
Sklerosio Tyrimams ‘Pir
myn Varyti.) Jos centras 
yra New Yorko Medicinos 
Akademijoj, Fifth Avenue, 
prie 103-čios gatvės, New 
Yorke.

KAIP NEGIRDIMAS ŠVILPUKAS SUJAUDINA GYVULIUS
Rašo H. R. JUKES — 

“London Calling”
Aš skaičiau skelbimą apie 

negirdimą švilpuką. Tai at
rodė magiškas švilpukas, 
kurio žmogus negali girdė
ti, bet gyvuliai girdi.

Aš užsisakiau tą švilpuką 
ir po dviejų dienu jis buvo 
man atsiųstas. Tai buvo, 
rodosi, paprastas, mažiu
kas, metalinis švilpukas.

Daviau jį papūst mažai 
savo mergaitei. Jinai papū
tė. Nieko nebuvo girdėt, ir 
tik papūga klėtkoje atmer
kė tingią akį ir kreivai pa
žiūrėjo.

Švilpukas nukrito ir vai
kas ant jo užmvnė, paplo
damas jį per vidurį. Ma
niau, kad švilpukas paga
dintas ,het pasirodė, jog ne. 
Papūčiau jį. Dėl to papūga 
pradėjo smarkiai suptis ir 
piktai karkti.

Tada aš svajojau, kaip 
nustebinsiu savo kaimynus, 
išsivedęs savo šunį, šuva 
toli nubėgs. Aš,' laikydamas 
saujoje kumštyje visai ap- 
gniaužta švilpuką, tik ne
girdimai papusiu, Jr šuva 
lėkte atlėks atgal as mane. 
Ot dyvysis žmonės! Jie ma
nys sau, kad aš turiu nepa
prastus, slaptingus proto 
gabumus, kad šuva taip ma
ne supranta ir klauso.

Na, ir išsivedžiau šunį 
šiaip taip. Atėjome į se
nio Wurzelio farma. šuva 
iėjo i daržinę, kur Wurzelis 
baigė melžti paskutinę kar
vę. . r:wr

Tai buvo pavasario rytas, 
ir viekas gražu ir ramu. 
Čiulbėjo paukščiai medžiuo
se. Wurzelio daržininkas 
Samas sodino rasodą. Pa
našius į patriarką, ožys 
skainiojo ankstyvos žolės

O r gan i z ac i j ai v ad o vau j a 
žymūs nervų specialistai — 
dr. Tracy J. Putnam ir ki
ti. Jie ne tik patys daro ty
rimus, bet plačiai renka ži
nias apie daugeriopo skle
rosio ligos reiškinius ir gy
dymą iš daugelio ligoninių 
įvariuose miestuose ir val
stijose. Tos organizacijos 
centras taipgi prašo pavie
nius ligonius, kad praneštų, 
nuo kada ir kaip jie serga.

Daug Daugiau Kaip 
Kūdikių Paralyžiaus- > 

Ligonių
Bostono Miesto Ligoninė 

raportavo, kad jon paguldo
ma dvigubai tiek dauge
riopo sklerosio ligonių, kaip 
kūdikių paralyžiaus aukų.

> Trijų ligoninių užrašai 
Baltimorėje rodo, kad jau 
pirm 8 metų jos tūrėjo po 
18 daugeriopo sklerosio li
gonių nuo kiekvieno 100 
tūkstančių gyventojų. O 
kur dar kitos ligoninės ir ■ 
žmonės, kuriuos privačiai 
jų daktarai namie gydo?
Viena Įžiūrima Nervų Ny
kimo Priežastis ir Dicuma-I 

rol Vaistas
Kai kurie gydytojai nu

žiūri, kad daugeriopo skle
rosio ligonių kraujas nega
na laisvai srovena, kad jis 
linkęs į sukrekėjimą. Jie to
dėl vartoja dicumarol vais
tą, kuris neleidžia kraujui 
tirštėti ir palengvina jo a- 
pytaką.

(Apie dicumarol atradi- 
I mą ir jo veikmę neseniai 
buvo, šiame skyriuje ilgokas 
straipsnis.) 

žiedus. Riebi kumelė kasy
damas! trynėsi į tvorą.

Pagaliaus, aš papūčiau į 
paslėptą saujoje švilpuką. 
Nei aš pats nei kiti žmonės 
negirdėjo švilpimo. Bet 
ūmai sukeikė Wurzelis. 
Karvė spyrė į milžtuvę, pa
liejo pieną ir taip tėškė uo
dega Wurzeliui per galvą, 
kad tas parvirto. Katė 
daržinėje šoko aukštyn, 
spjaudėsi, katiškai keikė, 
piestu šokdama, įnirtusiai 
kabino orą išskėstais na
gais, o jos uodega taip iš
sipūtė, kaip lempos šepetys. 
Kumelė suspardė ii* nuvertė 
tvora, v

Ožys pakėlė barzdą nuo 
žolės ir įsibėgėjo smogti pa- 
sturgalin daržininkui ‘ Ša
mui, kuris pasilenkęs sodino 
rasodą. Bet Samas laiku 
pastebėjo ožio pasimojimą 
ir pliumptelėjo pilvu ant 
žemės. Tad ožys tik peršo
ko per jį, ir pryšakinėmis 
kojomis išarė rasodą.

Mano šuva smarkiai su
kosi aplink ir aplink, tar
tum perkūnas būtų jį tren
kęs. Pabalusios jo akys 
vartėsi į visas puses — no
rėjo viską aplinkui matyti 
vienu kartu. Paskui jis pa
bruko uodegą tarp kojų ir 
beveik sėdėdamas šliaužė 
tolyn.

Aš.padėjau Wurzeliui at
sikelti. Jis buvo ’ perpykęs 
ir begaliniai nustebęs. Wur
zelis necenzūriškais žo
džiais keikė karvę ir sykiu 
šnekėjo, kad ta bestija nie
kados pirmihu taip nedarė; 
tik dabar staiga pasiuto.

Daržininkas Samas taipgi 
buvo biskį nustebęs, kad 
čžys nei iš šio nei iš to ūmai 
sukvailiojo. Samas pats sau 
garsiai kalbėjo apie to ožio

Vaisto Išbandymas
Dicumarol buvo išbandy

tas 35-ms sergantiems ner
vų nykimu. Iš pradžios vi
siem jiem buvo šis vaistas 
vartojamas, paskui jis sus
tabdytas keturiem. Pas 29 
ligonius, reguliariai gau
nančius dicumarol’o, jau 
nenyko daugiau nervų. Bet 
kai aniem keturiem buvo 
sustabdytas vaisto davimas, 
liga vėl pradėjo apimti nau
jas nervų sritis.

t

Reikia Didelio Atsargumo
Dicumarol daro kraują 

liuosesnį. Bet jeigu žmonės 
perdaug to vaisto nurytų, 
tai kraujas pavojingai atsi- 
liuosuotų. Tuomet kraujas, 
pradėjęs iš žaizdos ar iš 
paprasto įdrėskimo tekėti, 
jau negalėtų paviršiuj su
stingti bei su tirštėti, ir 
gręstų žmogui mirtis nuo 
kraujoplūžio. Todėl tiktai 
pagal gydytojo nurodymus 
tegalima saugiai tą vaistą 
vartoti.

Daktaras Rusk žurnale 
American Mercury aprašo 
vieną ligonį, kuris pats mė
gino dicumaroliu gydytis:

Tas žmogus buvo 59 me
tų amžiaus ir sirgo pečių 
sąnarių uždegimu. Pasi
skaitęs spaudoje apie dau
geriopą sklerosį ir apie di- 
cumarolį, jis nusprendė, 
kad pate sergąs ta liga ii\ 
galįs dicumaroliu pasigydy
ti. Žmogus todėl nusipirko 
vaistinėje dėžutę dicumaro- 
lio ir per savaitę surijo vi
są tą vaisto kiekį. Po ke
leto dienų paskui jis sunkiai 

tėvus-protėvius. Šis ožys, 
girdi, paveldėjo “sumą” nuo 
savo senolio, kuris taipgi 
retkarčiais sudurnavodavo. I ( 

Aš pamaniau sau, kad ge
riau man bus jau nešdintis 
iš čia. Aš žodžiu pasišau
kiau nuslinkus} tolyn, nusi
gandusi ir baltakiuojantį 
šunį. Jis palengvėle atslin
ko prie manęs ir atrodė 
keistai nusiminęs, lyg nu
plaktas. , Beeinant namo, 
šuva bailiai žengė, pabru
kęs tarpkojin uodegą ^ir ne
sitraukdamas nuo mano ko-
• • I,]U.

Kas do sekretas to ne
girdimo švilpuko, negalėjau 
suprasti. Todėl nunešiau jį 
pas savo drauga Manuelo, 
kad jis ištirtų švilpuką. Ma
nuelo yra portugalas. Jis 
čia atvyko karo metu. Jis 
dirba vibnoje įstaigoje., kur 
tyrinėjama telefonu veiki
mas ir garsų perleidimas. t

Ta patį vakarą Manuelo 
atnešė man švilpuką atgal. 
Jisai aiškino rodydamas į 
paplota švilpuko dali: “Tai 
garsų virpėjimas. Dabar jo 
garsas labai 'aukštas. Žmo
gus negali tokio garso plika 
ausim girdėti. Šis švilpu
kas daro tokį garsa, kaip 
giliančios musės—kaip jūs, 
anglai, ja vadinate — šir
šės?. Taip, širšės. Tamstos 
švilpukas duoda tokį garsą, 
kaip mum negirdimai zvim
bia širšė, kada jinai lekia 
medžioti. Gyvuliai to labai 
bijo. Taip, ponas? Ar ne?”

(Žmogus.negali girdėt to
kių garso bangų, virpančių 
daugiau kaip 20 tūkstančių 
sykių per sekunda. Kai ku
rie gyvuliai girdi ir aukš
tesnius garsus.) 

susirgo ii' buvo priimtas li
goninėn. Ir štai kas pasi
rodė. To žmogaus kraujas 
pasidarė toks laisvas ir “sli
dus,” kad jis ėmė plūsti po 
odą ir bėgti į plaučius. Tad 
gydytojai turėjo greit įleist 
jam svetimo krau
jo ir vitamino K. 
Tik tokiu būdu jis apsaugo
tas nuo mirties. Vitami
nas K padeda kraujui tirš
tėti ir taip sulaiko krau
joplūdį.

Kas liečia dicumarolį, tai 
jis dar negana patikrintas 
kaip vaistas prieš daugerio
pą nervų nykimą. Jis to
dėl plačiau bandomas.

Kokie Dalykai Prisideda 
Prie Nervų Nykimo

■ Gydytojai yra pastebėję, 
kad prie daugeriopo nervų 
nykimo pradžios ir prie jo 
išsivystymo prisideda tokie 
dalykai, kaip plaučių užde
gimas, kvėpavimo organų 
sirgimas, sifilis, dideli išgąs
čiai, nušalimai, patenkan
čios kūnan nuodingos me
džiagos, per sunkūs darbai 
ir nėštumas.

Kai kurie gydytojai atra
do, kad ir bloga mityba di
dina nervų nykimo ligą. Jie 
taipgi pataria tos rūšies li
goniams persikraustyti į 
vietas, kur šiltas ir sausas 
oras.
Dirbtinės Trąšos ir Nervų filio pasekmės” arba “se- 

Nykimas * natvė”. O sąžiningas gydy-
Dr.- Rusk sako: įtojas nepyks, jeigu ligonis
Šiauriniuose kraštuose —i primins vėlesnius atradi- 

Francijoj, Vokietijoj, Pa-i mus apie tą ar kitą ligą 
balti jo šalyse, Anglijoj ir arba naująsias gyduoles. 
Didžiųjų Ežeru . srityje i Tikimasi, kad Sąjunga 
Jungtinėse Valstijose—dau-; Daugeriopo Sklerosio Tyri- 
geriopas nervų nykimas yra mams Pirmyn Varyti (As-/ 
paprastas reiškinys. Bet re-i sociation for the Advance
tai kada ši liga pasirodo Vi-1 ment of Research in Mul- 
duržemio Jūros srityse ar- tiple Sclerosis, New York) 
ba pietinėse šios šalies vals- i rimtai patarnaus tos ligos 
tijose. O Chinijoj, Turki-i priežasčių pažinimui ir jos 
joj, Indijoj ir Japonijoj ši I gydymui. N. M.

Kokių Pasaulyj Esama Keistumų
ORO “MATUZELIS” '

Spencer, Iowa, gyvento
jas Emory Taggart, 88 me
tų senis, tebeskraido nuo- 
saviu orlaiviu, nepaisant 
tokio savo seno amžiaus.

KEISTAI PLAUKIOJĄS 
VABALAS

“Vandeninis valtininkas”, 
arba angliškai vadinamas 
“water boatman” vabalas 
yra savotiškai ypatingas 
tuomi, kad vandenyje jis 
plaukioja aukštieninkas.

IŠGYVENO 75 METUS 
SU TREČIA ŽMONA

Bulgarijos gyventojas To
ma Primataroff išgyveno 
75 metus su savo-trečia pa
čia, kuri mirė apvaikščio
jant jųdviejų deimantines 
vedybų sukaktuves.

JUODAODĖS
BALTOS VIŠTOS

Baltaplunksnės vištds, a- 
merikoniškai v a d inamos 
“white silkie chickens”, turi 
juodą odą.

VYRAS SU SKIRTINGO
MIS KOJOMIS

Don Montgomery iš Mo
bile, Ala., turi vieną koją 
keturiais “saizais” mažesnę 
už savo kitą koją. Pirkda
mas čeverykus jis turi mai
nyti juos su draugu, ku
riam toks “saizas” Tinka, 
kad pritaikius vieną porą 
dėl savęs.

liga beveik nežinoma.
Tūli veikėjai prieš dauge

riopą sklerosį teigia, kad 
dirbtinės, cheminės trąšos 
gadina mineralų lygsvarą 
(balansą) dirvožemyje ir 
blogina grūdus kaip maistą. 
Menama, jog tai bus vienas 
veiksnių, kurie veda linkui 
daugeriopo nervų nykimo. 
Nes kur dirbtinės, cheminės 
trąšos bendrai nevartoja
mos, kaip kad Turkijoj, In
dijoj ir Chinijoj, ten beveik 
negirdėt apie tokį nervų ge
dimą. Tose rytinėse šalyse 
laukai ir daržai tręšiami 
tiktai natūraliu mėšlu.

Tačiaus ir šį spėjimą dar 
reikia moksliniai patikrinti.

Kartais šios ligos plitimas 
sustabdomas tik po to, kai 
jinai atėmė kojų ar rankų 
valdymą. Tuomet tenka iš 
naujo lavinti raumenis, kad 
žmogus galėtų bent paeiti 
arba ką nors rankomis veik
ti. Tam padeda ir kitas 
naujas vaistas neostigmine.

Nežinojimas
Dar mažai kas težino apie 

daugeriopą nervų nykimą 
(multiple sclerosis). Net 
tūli senoviškesni daktarai 
apie tai nesupranta arba 
nenori suprasti. Kuomet 
žmogus serga daugeriopų 
sklerosiu, jie akių plotu sa
ko, tai “reumatizmas,” “si-

MILŽINIŠKAS
GELEŽIES KALNAS

Magnitogorske, Rusijos 
Uralu srityje, yra vienas 
milžiniškas kalnas iš gele
žies, 2017 pėdų aukščio, tu
rintis savyje 450,000,000 to
nų geležinės rūdos, tei
kiančios 57 iki 67 nuošimčiu 
grynos geležies.

I PRIEŠINGAS PUSES 
PLAUKIANTIS VANDUO

Bosporo pertaka Turki- ' 
joj tuo pačiu kartu plaukia 
į dvi priešingas puses. O 
tai yra dėlto, kad ši perta
ka jungia du skirtingo tirš- 
tumo vandenynus — Juodą
sias ir Marmoros jūras. 
Viršutinė šios pertakos sro
vė plaukia į viena pusę, o 
apatinė į kitą—atbulai.

GAZTT VAROMAS 
LAIKRODIS

Gazu varomą laikrodį, 
kuris gerai eina ir tiksliai 
laiką rodo, išrado ir tebe
turi Sid Hali, gyvenantis 
San Antonio, Texas’e..

DITBFLTAVO TURINIO 
KRAŠTAS

Pietinės Afrikos Sąjunga 
(Union of South Afrika) 
yra šalis, kur randasi dviejų 
europinių rasių gyventojai, 
turi dvi oficiales kalbas, 
dvi oficiales vėliavas, du 
tautinius himnus ir dvi ofi
ciales sostines.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Pirmad., Spal. 27, 1947.
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L. Rūtenas

Spalio Revoliucija Lietuvoje

(Tąsa) 
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Choras užtraukė tris -kartus “ilgiau
sių metų.” Lauke, prie Maskvos upės, sa
liutavo patrankų šūviai, pranešdami apie 
vainikavimo momentą. Suskambėjo visų 
Maskvos cerkvių ir visos Rusijos var
pai. Dvasiškiai ir caro artimieji sveiki
no vainikuotuosius. Patrankų šūviams ir 
varpų garsams nutilus, caras atsiklau
pęs garsiai perskaitė maldos žodžiu^ ku
riais vėl prašė Dievo palaimos ir'užtari
mo jo žygiuose. Po šios maldos valdovas, 
visais savo valdžios ženklais pasipuošęs, 
atsistojo ties sostu, o visi kiti puolė ant 
kelių, ir atsiklaupęs metropolitas visos 
tautos vardu meldėsi už carą.

Dar paskutinis palaiminimas, dar vie
na metropolito kalba į Dievo vardu vai
nikuotąjį valdovą ir carienę, dar choro 
sugiedotas “Te Deum,” ir vainikavimosi 
iškilmės baigėsi. Ciesorienė motina pa
bučiavo savo sūnų ir ciesorienę Aleksan
drą Feodorovną. Rusijos valdovai Mika
lojus ir Aleksandra žengė nuo sosto pa
aukštinimo, nusiėmė savo simboliškuo
sius valdžios ženklus ir priiminėjo aukš
tųjų svečių užsieniečių ir vietos didžiū
nų pasveikinimus. Ir vėl, garsiausių mil
žiniškos minios šūkavimų palydėti, caras 
su cariene grįžo į Kremlio rūmus.

Grįžęs į savo kambarius Kremlio rū
muose, caras atrodė išbalęs ir išvargęs, 
tačiaus nuotaika jo buvo budri, pakelta. 
Persirengdamas jis juokaudamas tarė 
tarnui Volkovui:

—Matai, Volkovai, ką su manim ten 
padarė.

Ir caras parodė, savo mundurių ir ba
tus su ypatingais, minkštais puspa
džiais. Munduriuj ir batuose buvo iš ank
sto padalytos skylės, per kurias buvo at
liktas patepimas miro aliejum. Kaip ca
ro vainikavimosi relikvijos tie batai su 
munduriu buvo atiduoti į muziejų.

Rusijos ir viso pasaulio laikraščiai ra
šė ilgiausius pranešimus a*pie šias Mas
kvos iškilmes, kur vienoj vietoj susitelkė 
tiek daug visų kraštų kilmingiausių 
žmonių ir taip daug turtų. Plačiai skai
čiuota kiek milijonų vertės turto buvo 
ant caro jo vainikavimosi momentu, kai 
jis stovėjo su kelių milijonų vertės vai
niku ir kitais brangiausiais caro val
džios simboliais. Buvo primenama, kad 
Rusijos caras turtingiausias pasauly 
žmogus, su kuriuo turtu gali lygintis 
tik vienas Amerikos milijardierius, kad 
vainikavimosi iškilmėms paskirta 22 mi
lijonai rublių, o tuo tarpu kai Aleksan
dro III vainikavimosi kaštavo lygiai pu
sę — 11 milijonų rublių. Dabar vienai 
tik Maskvos iliuminacijai numatyta iš
leisti 10 milijonų aukso rublių. Buvo ap
rašytos turtingiausios, blizgančios už
sienio princų ir generolų uniformos ir 
brangiausi ponių tualetai. Nebuvo kraš
to, kuris nebūtų savo atstovo į šias iš
kilmes prisiuntęs. Visos monarchijos — 
nuo milžiniškųjų Kinijos ir Didžiosios 
Britanijos imperijų iki liliputinių Mona
ko ir Liuksemburgo kunigaikštysčių — 
atsiuntė ne tik savo valdančiųjų dinasti
jų narius, bet ir dovanas. Begalę dovanų 
suvežė visos Rusijos sritys. Šimtai tūks
tančių žmonių suplaukė iš visos Rusijos, 
norėdami nors iš tolo pamatyti tas retas 
iškilmes ir pergyventi tą didžiausią pa
triotinį pakilimą ir džiaugsmą.

CHODINKA
Carų vainikavimo iškilmės visada bū

davo susijusios su įvairiais malonės žy
giais. Buvo skelbiama amnestija kali
niams, ’atleidžiamos įvairios pabaudos, 
suteikiamos dovanos meno ir auklėjimo 
įstaigoms. Visa tai uoliai darė ir caras 
Nikalojus. Jo noru Maskvos apylinkėse 
buvo surengti įvairūs pasilinksminimai 
liaudžiai, kur maskviečiai turėjo būtį ne 
tik vaišinami, bet ir kiekvienam duoda
ma kokia nors dovana, kurią gavėjas lai

dytų, kaip brangią atmintį. Šį kartą to
kia caro dovana liaudžiai buvo paruošti 
arbatai gerti puodukai sų caro venzeliu, 
herbu ir vainikavimo data.

1896 m* gegužės 18 (30) d. mažai bu
vo maskviečių, kurie netrauktų Chodin- 
kos link. Milžiniškoji Chedinkos aikštė

buvo maskviečių gerai pažįstama, kaip 
arklių lenktynių hipodromas. Čia įvyk
davo ir kariuomenės paradai. Artėjant 
caro, vainikavimosi iškilmėms, Chodin- 
koj ėjo dideli darbai. Čia buvo statoma 
eilė pastatų. Pirmoj eilėj puošnus caro 
pavilijonas, nes caras norėjo atvykti į 
liaudies iškilmes ir pažiūrėti, kaip pa
prastoji liaudis linksminasi vainikavimo 
proga. Pačioj aikštėj ’ buvo pastatyta 
daug palapinių ir balaganų karuselėms, 
cirkams ir k. Buvo nutiestos virvės- ak
robatams, aukštos kartys su galūnėj 
pakabintomis dovanomis vikriems, lai
piotojams, kurie jas pasieks. Čia pat nu
matyti teatro vaidinimai, klounados, ži
nomasis žvėrių ramdyto jas Durovas at
gabeno savo dresiruotų žvėrių cirką. 
Daugely vietų įrengta estrados orkes
trams, dainininkams, harmonistams, ba- 
lalaikininkams. Aikštės pakrašty eilė 
pastatų su, bufetais, kur kiekvienas ga
lėjo nemokamai gauti alaus bonką, deš
rą ir prancūzišką bulkutę. Dovanos bu
vo įvyniotos į Kremliaus vaizdais ir val
stybes herbais papuoštas skareles. Kartu 
su užkandžiais buvo pridedamas vaini
kavimo atminčiai ir puodukas.

Traukė į Chodinką jaunimas, traukė 
ir seniai, kurie gyrėsi jau ketvirtam ca
rui prisiekia ir matę Nikalojaus I, Alek
sandro II ir Aleksandro III vainikavimo 
iškilmes. Tiesa, dabar Maskva smarkiai 
padidėjo ir turi jau milijoną gyventojų, 
o kiek dar iš svetur privažiavo! Tad ir 
Chodinkoj bus daugybė žmonių — gal
vojo visi.

Bet juo arčiau Chodinkos artėjo, juo 
labiau ėmė abejonės, ar begalės prieiti. 
Pasirodo, milžiniškoji aikštė jau nuo 
vakar dienos buvo pilna žmonių. Dešim
tys, o gal ir šimtai tūkstančių žmonių 
atėjo iš vakaro caro dovanų laukti ir 
kiaurą naktį praleido aikštėj. O čia vis 
traukė ir traukė nauji būriai, ėjo visais 
keliais iš visų pusių. Ėjo fabrikų darbi
ninkai, ėjo pirkliai, valdininkai, ėjo pa
vargėliai ir turtingieji,, ėjo motinos, ma
žais vaikais vedinos, ėjo studentai ir mo
kiniai .. . Sako, jau pusė milijono susi
rinkę Chodinkoj!

Kiekvienas naujai atėjęs, nors ir ma
tė prieš save nepermatomą minią galvų 
ir baisiausią spūstį, nebegalėjo pasi
traukti, nes tuoj jį spaudė kiti, begali
ne srove tebeplaukią nauji. ateiviai.

— Duoda, jau duoda dovanas, — šau
kė vienas 'kitas minioj. Ir tai paskatino 
visus dar labiau sujudėti ir susispausti. 
Suskambėjo spiegiančių skausmo šauks
mų, bet juos nuslopino džiugiai nusitei
kusios minios juokavimai.

į.

— Nesigrūskit, vos neišlaužė ranką 
mano vaikui, — sušuko moteris, steng
damasi iškelti vaiką, kad jo nesumind
žiotų vis dar judanti, vis tampriau bė- 
sispaudžianti ir' pirmyn besiveržianti 
minia.

Toli priešaky pasigirdo kažkokie kly- 
_kavimąi. Tur būt, caras atvyko ir žmo

nės šaukia “ura” — pamanė tolimesnie
ji ir dar labiau grūdosi. Riksmas sustip
rėjo, daugelis iš tolo šaukė “ura.” Bet 
štai krykštaujančių jaunuolių būry sto
vėjusi senutė išbalo, pervertė akiš ir 
galva jos nusviro.

— Apalpo! — sušuko aplink stovį.
—Nestumdyki t mirštančio žmogaus,— 

bandė apsaugoti ją kažkas.
— Žmonės, nesistumdykit, traukitės 

atgal, ar nematot, kad aplink visur lavo
nai ! — šaukė iš minios gilumos.

Daugelis jautė po kojomis sumindžio
tus kūnus. Motinos kėlė vaikus aukštyn 
ir jie ropojo minios galvomis verkdami 
ir klykdami, savo sumindžiotų motinų ir 
tėvų ieškodami. M •

— Ne veltui jaunoji carienė kartu su 
karstu atvažiavo! — pasipiktinusi šau
kė pagyvenusi moteris.

— Ar carui žmonių gaila, mažiau bus 
badmirių ir nihilistų, — kiršino proleta- 
riškos išvaizdos jaunuolis.

— Kas čia drįsta tokias kalbas kalbė
ti! Caras dovanas nori duoti, o jie bur
nojai Policijai tokius atiduoti! — grasi
no jaunas karininkas.

(Bus daugiau)

(Pabaiga)

Štai, pav., karininkas 
Glovackis 1919 nl. birželio 
19 d. adresavo Lietuvos 
buržuazinės kariuomenės 
Panevėžio grupės į vadui 
Nastopkai tokį raportą apie 
kovą su Raudonąją Armi
ja:

“Mūsų daliniai bendrai su 
vokiečiais puikiai veikia. 
Vieni gi, neturint nieko už
pakalyje, labai silpnai...Pas 
daugumą visiškai nėra pa
sišventimo. Dauguma ka
reivių niekaip negali sau į- 
sivaizduoti uždavinio... Už
nugaris nesutvarkytas, dau
gelis dezertiruoja ir jų ne- 
išgaudysi, o jei grąžina, tai 
dėl masinio apsireiškimo 
nėra galimybės patraukti 
juos teisman, nes žiaurios 
priemonės, jei jas vartoti 
plačiai, sukels nelaimę”..

Štai kitas raportas, pa
rašytas 1919 m. birželio 1 
d. Musteikio karininkui Ge
niui:

“Vakar buvo žinia, kad 
vidurinė kolona, plentas Vi- 
dziškiai - Utena, sumušta.' 
Šiandien pranešu, kad pa
traukė rezervus vokiečiai ir 
sumušė bolševikus.”

Klerikaliniame laikrašty
je “XX Amžius” 1939 m. 
vasario 10 d. numeryje 
straipsnyje, pavadintame 
“Kaip vyko pirmosios už 
Lietuvos laisvę kautynės” 
tų “laisvės kautynių” daly
vis kažkoks Karutis taip 
vaizduoja “kovą dėl nepri
klausomybės”:

“...Vakare i Kėdainius iš 
Kauno auto sunkvežimiais 
atvyko su kulkosvaidžiais 
vokiečių kulkosvaidininkai; 
po to, mūsų padėtis Kėdai
niuose visiškai sustiprėjo, 
nes jie buvo paskirstyti į 
mūsų būrius.”

Visuose frontuose tas 
pats vaizdas: vokiečiai yra 
pagrindinė jėga, o lietuvių 
buržuazinių nacionalistų 
pajėgos vaidina antraeilį ir 
trečiaeilį vaidmenį.

Kovoje prieš Tarybų val
džią Lietuvoje aktyviai da
lyvavo ir lenkų baltagvar
diečiai. 1919 m. sausio men. 
1 d. lenkų legijonininkai, 
pasinaudodami ginkluotojo 
darbininkų būrio išėjimu iš 
miesto, pradėjo maištą. 
Darbininkai d i d v yriškai 
jiems priešinosi, bet nega
lėjo atsilaikyti prieš žymiai 
pranašesnes priešo jėgas. 
Stambus legijonlninkų bū
rys, apginkluotas kulko
svaidžiais, apsupo pastatą, 
kuriame buvo Vilniaus dar
bininkų deputatų. Taryba. 
Nedidelis darbininkų milici
jos būrys kovfe 24 valan
das, bet buvo nugalėtas ne
lygioje ' kovoję, 5 žmonės, 
vadovavę mūšiui, nutarė 
geriau nusižudyti, negu pa
tekti į legijonijninkų ran
kas. Keturi iš jų — Verž- 
bickis, Šimelevičius, Asas, 
Kunigas suspėjo nusižudyti, 
penktas pateki) į baltųjų 
lenkų rankas. Lenkų balta
gvardiečiai šįkart neilgai 
išsilaikė mieste. Naktį nuo 
sausio mėn. 5 i 6 d. Vilnius 
vėl buvo išvaduotas. Antrą 
kartą baltieji lenkai Vilnių 
užėmė 1919 m. birželio 
mėn. 19 d.

1919 metais Lietuvos ir 
Lenkijos b a lt agvardiečių 
armijos kartu kovojo fron
te prieš Raudonąja Armiją, 
pilnutinai suderindfemos sa
vo operacijas. Štai, vienas 
karininko Ladygos Ii919 m. 
birželio mėn. 19 d. išleistas 
įsakymas, aiškiai rodantis, 
kad lietuvių ir lenkų balta
gvardiečiai kovojo petys* į 
petį. Įsakyme pareiškiama: 
“Anti‘a vora atgal nesi

traukia. Iš dešinės nuo mū
sų eina lenkai, o iš kairės 
mūsų antras pulkas. Apie 
jų žygiavimą bus pranešta 
vėliau. Laiką žygiavimo 
pirmyn su lenkais ir 2 pul
ku, manau, nustatyti vie
ną.”

Tuo būdų jau po to, kai 
lenkai buvo užėmę Vilnių, 
buržuazine Lietuvos ka
riuomenė fronte prieš Rau
donąją Ąrfniją kovėsi drau
ge su lenkų baltagvardie
čiais.

Lietuvos kontrrevoliucio
nieriai sau į pagalbą pasi-

buržuazijos, pasirodė šį 
kartą dar stipresnė: ji nu
galėjo darbininkų klasę... 
Bet tas mokslas, kurį įgijo 
1919 m. pradžioje Lietuvos 
darbininkų klasė, nenueis 
jai niekais. Ji mato, ką da
vė jai buožių laimėjimas. 
Ateityje ji geriau, mokės 
kovoti su savo mirtinais 
priešais.”

Lietuvos buržuazijos per
galė 1919 m. buvo laikina 
pergalė. Buržuazinė Lietu
va, sukurta imperialistų,

siekusių užtikrinti sau are
ną kovai prieš Tarybų Są
jungą, išgyvavo kiek dau
giau kaip i dešimtmečius.

1940 m. Lietuvos darbo 
žmonės pasiekė tą pergalę, 
kurios jie negalėjo pasiekti 
1919 m.

Spalio revoliucijos XXX 
metines lietuvių tauta su
tinka broliškoje tarybinių 
tautų šeimoje, lygi tarp ly
giųjų, laisva ir nepriklauso
ma nuo imperialistinių val
stybių. Ji kuria savo naują
jį gyveninių, tikra, kad nie
kas nebeįstengs ją nukreip
ti nuo jos laisvai pasirinkto 
kelio.

Vilnius,
1947 m. rugs. mėn.

kvietė ir rusų baltagvardie
čius. Tuo tikslu Lietuvos 
kariuomenės vadovybė ak
tyviai padėjo organizuoti 
rusų baltagvardiečių “ža
liąją armiją.”

Anksčiau paminėtasis ka
rininkas Nastopka savo 
1919 m. birželio mėn. 13 d.

F. ' ‘

įsakyme skelbė: ,
“Lietuvos armijos vadas 

leido pradėti organizuoti iš 
vietos gyventojų Kurlian- 
dijoje taip vadinamą žalią
ją armiją, bendram veiki
mui su Lietuvos armija 
prieš bolševikus.”

Be “žaliosios armijos” 
generolas Žukauskas pasi
kvietė sau į pagalbą ir ru
sų monarchist© Bulat-Bula- 
chovičiaus dalis, kurios vei
kė svarbiausia Lenkijoje.

Tokiu būdu prieš jaunąją 
Lietuvos tarybų respubliką 
susitelkė platus kontrrevo- 
liucijos frontas. Šio fronto 
įkvėpėjais ir organizato
riais buvo Antantės impe
rialistai, siekusieji bet ku
ria kaina išlaikyti savo 
rankose Pabaltįjį, kad pa
verstų jį placdarmu prieš 
Tarybų respubliką. Antan
tės valstybių įsakymu į ko
vą prieš lietuvių liaudį bu
vo mesta okupacinė vokie
čių kariuomenė. Pagal jų 
nurodymus veikė Lietuvoje 
lenkų baltagvardiečiai. Jie 
aprūpino 1 i e tųviškuosius 
kontrrevoliucionierius gin
klais ir pinigais. Tik plati 
užsieninė pagalba 1918-1919 
m.m. išgelbėjo Lietuvoje 
buržuazinę santvarką.

Kovos Lietuvoje dar vy
ko visą 1919 m. vasarą. 
Rugpiūčio 25 d; tarybiniai 
kariniai daliniai, spaudžia
mi interventų ir lietuviškų
jų kontrrevoliuciniu dali
nių, paliko paskutinį Tary
bų Lietuvos ; teritorijos 
punktą Tarasus.

Vokiškieji okupantai ir 
lietuviškieji buržuaziniai 
buožiniai nacionalistai vi
sur žiauriai susidorojo su 
darbo žmonėmis. Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje, Uk
mergėje ir kituose miestuo
se, įvyko masiniai darbinin
kų sušaudymai. Šimtai dar
bininkų, kum|ečių ir vargin
gųjų valstiečių buvo sušau
dyta Kėdainiuose, Rokišky
je ir Biržų apskrityse. Su
šaudymai buvo lydimi kru
vinų žvėriškumų: budeliai 
priversdavo savo aukas iš
kasti sau'kapus, užkasdavo 
juos gyvus, žvėriškai juos 
kankindavo.

“Taip elgėsi nugalėtojai, 
buožių budeliai, su savo

V r

priešais,— rašė V. Mickevi
čius - Kapsukas. — Taip 
pasireiškė pilietinis karas 
Lietuvoje 1919 m. pradžio
je. Ten buvo susirėmusios 
dvi priešingos klases: dar
bininkai ir buržuaz. Darbi
ninkams rūpėjo visiškai pa- 
siliuosuoti nuo išnaudoji
mo, buržuazijai - buožėms, 
dvarininkams, kapitalis
tams — amžinai pavergti 
darbininkus ir juos išnau
doti. Lietuvos buržuazija, 
palaikoma 'viso pasaulio

IŠ URUGVAJAUS
L. Revuckienes Žodis 
Atidarant Bankietą 
Rugpiūčio 24, Cerroje

Gerbiamieji tautiečiai 
ir tautietės!

Šiandien mes čia visi susi- Į 
rijikę prisiminsime, kad ši 
24-ji rugpiūčio yra labai svar-1 
bi lietuviu išeivijos istorijoje 
diena. šiandien sukanka ly-' 
giai vieneri metai nuo įvyku
sio pirmojo Pietų Amerikos 
lietuvių kongreso, kuriame bu
vo gana plačiai apsvarstytas 
ir priimtas planas, kokioje 
formoje geriau ir pasekmin- 
giau pagelbėti mūsų mylimai j 
Tėvynei Tarybų Lietuvai, kaip ; 
geriau suvienyti pažangiąją | 
lietuvių koloniją visoje Pietų 
Amerikoje ir, bendrai, kad 
turėti tamprius ryšius su vi
so pasaulio lietuviais.

Peržvelgus visų metų dar- į 
buotę, pasirodo, kad Urugva- i 
jaus pažangieji, lietuviai užsi-' 
brėžtą planą išpildė beveik 
visu šimtu nuošimčių, nors 
buvo trukdomi ir šmeižiami, iš 
fašistinio elemento pusės, vi
si aktyvieji ir pažangieji lietu
viai. Tuo aiškiai jie patys 
save nusimaskavo ir pasirodė, 
kad jiems daugiau patiko 
Smetonos fašistinis režimas 
Lietuvoje, negu dabartinė so
cialistinė santvarka, kur 
žmogus žmogumi nebėra iš
naudojamas ir kur pilnu šuo
liu mūsų Tėvynė žengia pir
myn progreso keliu.

Paimkime tik pavyzdį iš 
Urugvajaus lietuvių moterų, 
kurių iki kongreso vos tik ke
lios buvo įstoję narėmis į

dešimt narių, kurios iš savo 
tarpo turi išsirinkę valdybą ir 
kurios šiandien surengė jau 
trečią iš eilės bankietą, kurio 
visas gautas pelnas yra ski
riamas lietuviškojo radijo 
pusvalandžio išlaikymui.

Šiąja proga kviečiame ben
drai visas tautietes stoti na
rėmis į UI. Centrą ir bendrai 
su vyrais organizuotis kovai 
prieš visą fašistinę kliką su 
buv. ministru priešakyje, iš
aiškinant visiems jų daromą 
žalą lietuvių kolonijoje. . .

★ ★ ★
Žmonės Kalba. . .

—Kad Cerros moterų su
rengtame bankiete rugpiūčio 
24 d. buvo kalbėtojų minė
tas, o publikos gausiais aplo
dismentais palydėtas, prieš 20 
metų lankiusio Argentiną ir 
Urugvajų žinomo rašytojo 
drg. Rojaus Mizaros vardas.

—Kad drg. P. Lapinskas už 
vadovavimą choro yra vertas 
ne tik didelės pagarbos, bet 
šiokio tokio atlyginimo.

—Kad nemalonu klausyto
jui, kai nesupranta, ką kal
bėtojas sako, bet dar nemalo
niau kalbėtojui, kJi pats ge
rai nežino, ką kalba...

—Kad mūsų sporto koman
da “Kaunas” dažniausia pra
lošia todėl, kad per mažai 
įvertina savo priešo jėgas, o 
kiti iš anksto išgeria pergalės 
taurę...

—Kad ne tik' pavieniai as
mens ir organizacijos, bet vi
sos Urugvajaus lietuvių kolo
nijos vardu reikia pasiųsti pa
sveikinimą ir finansinę para-* 
mą pažangiajam laikraščiui

ULC. Bet tik vieptiems me» 
tams praėjus, vien tik Cerros 
rajone jau yra virš keturias-

“ Vienybei” jo dvejų metų 
sukakties šventėje.

Nugirdęs.

Paul Gustas Funeral Horne,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTĄS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar nakfį

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 suteigiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

- RONKONKOMA 
RflS4

MA ri’HEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuolas Graborias
Liūdčsio valandoje kreipkitės pas rnu» 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
) • ' L

Puikia) Įrengtos Dvi Koplyčioj, Duodamo* 
Mylimiem* Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y;
A 1 Z t • Z • a K -

4 pusi.—JLajsvę (Liberty, Lith. Daily) — Pirmad., Spal. 27, 1947
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Detroito Žinios
Minėjome 400 Metų Lietuviš

kosios Knygos Sukaktį

įspūdį, kurį paliko detroitie- 
čių širdyse minėjimas 400 mė
ly lietuviškosios knygos su
kakties, ilgai nepamirš. Mi
nėjimas įvyko 10, 11 ir 12 
d. spalių. Spalių 9 d. jau 
anksti pradėjo draugai rinktis 
prie darbo, o apie 12 valandą 
dieną Pr. Jočionis atvežė ir 
knygas.

Tada jau prasidėjo tikrai 
karštas darbas, vieni stalus 
kala, kiti popiera juos užtie
sia, darbas eina visais garais, 
į tris valandas viskas gatava. 
Galvoju, jeigu tą darbą būtų 
reikėję vienam atlikti, tai bent 
porą dienų dirbtum.

Po to sekė knygų išdėsty
mas. Apdėti stalai, apkabin
tos sienos įvairiausiais ir įvai
riausių laikų leidiniais — kny
gomis, žurnalais, laikraščiais.

Paruošime dirbo P. Jočionis, 
J. Galinskas, Dantienė, E. 
Shaputy, V. Steponavičius. 
Kada darbą baigėme, tai kilo 
klausimas, kaip palikti toki 
skarbą be priežiūros. Nutarė
me, kad piripą naktį sargybo
je bus S. T vari jonas.

Išbuvęs per naktį sargyboje, 
ryte parėjau namo ir pasilsė
jau, bet kur čia miegosi, jau 
10 valandą vėl esu svetainėje. 
Randu ir būrelį draugų bei 
draugių. 'Čia jau Ginaitienė, 
Astrauskienė ir tie draugai, 
kurie vakar dirbo. Ginaitienė 
ir Astrauskienė kritikuoja, 
kad negražiai knygas sudėstė- 
me. Na, tai vėl imamės dar
bo ir gėrimės, kad yra kam 
reikalauti gražinimo. Ateina 
ir M. Metelionis-, kuris vėl rei
kalauja patobulinimų. Sako, 
kad Lietuvių Literatūros Dr- 
jos knygos turi būti ant vieno 
stalo ir sudėtos iš eilės. Iš-

BAR & GRILL t 
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y. 

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. +• VAKARIENE 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.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

dėstome, bet čia stoka yrą 6 
knygų. Jieškome pas saviš
kius namuose, bet vis vien dar 
stoka 4 leidinių.

Pagaliau einame ir prie pa
rodos atidarymo. Komisija 
pasidaliname pirmininkavimo 
dienas. Pr. Jočionis pirmi
ninkauja pirmą vakarą, S. 
Tvarijonas — antrą, N. As
trauskienė — sekmadienio va
karą, tai yra trečią.

Apie 7:30 vai. vakare pra
dėjo ir publika rinktis, As
trauskienė sako: tu pardavi
nėk atvirutes ir paprašyk at
silankiusių pasirašyti į knygą, 
o Pranas paprašė publiką su
sėsti ir pranešė, kad Lietu
viškosios Knygos 400 Metų 
Sukakties Paroda prasidėjo, 
trumpai apibūdindamas paro
dos tikslą ir reikšmę. Jis pa
kvietė sekstetą vadovystėje 
Stellos Smith padainuoti. 
Sekstetas sudainavo Jungtinių 
Valstijų himną ir kelias lietu
viškas daineles, gana gražiai. 
Sekstetą išgirs ir rytiečiai, 
kada jis dalyvaus Lietuvių 
Meno Festivalyje.

Po to pirmininkas pakvie
tė N. Astrauskienę ir S. Tva- 
rijoną, - kurie atidengė pede- 
stalį, kuris buvo papuoštas 
pirmosios knygos viršelio ir i 
tekstinio puslapio paveikslais. 
S. Tvarijonas tarė kelis žo
džius apie knygos svarbą. Jis 
pažymėjo |sunkų lietuviško
sios knygos kelią, priminda
mas tuos, kurie kentėjo už 
knygų platinimą; pažymėjo Į 
tuos, kurie už apšvietą ir 
žmonijos laisvę krito kovoje 
prieš fašizmą, ir baigdamas 
paprašė publiką atsistojimu 
pagerbti kritusius.

Po atidarymo susirinkusi 
publika apžiūrinėjo knygas, 
žurnalus ir kitus leidinius. 
Buvo arbatos išsigerti ir už
kandžių .

Pirmajam vakarui pasibai
gus knygų sargyboje pasiliko 
J. Galinskas. Antrą dieną pa
rodos, spalių 11 d., žmonių 
jau pradėjo ateiti apie 12 va
landą dieną. Gi vakare, apie 
8 valandą, jau svetainė pilna, 
buvo publikos. Pribuvo ir 
Vilnies redaktorius -V. Andru
lis.

8:30 vai. vakare S. Tvarijo
nas paprašė publiką susėsti ir 
prasidėjo programa. Moterų 
Pažangos Choras vadovystėje 
jaunos N. A n s k a i č i ū t ė s 
(Erickson) labai gražiai su
dainavo kelias daineles..

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Nors buvo Dr. M. Palevi- 
čius apsiėmęs kalbėti, bet ka
da jo ofisas atdaras iki 9 vai., 
tai jis negalėjo laiku būti, to
dėl pakviečiau O. Krakaitienę 
pakalbėti. Ji kalbėjo apie sa
vo patyrimus, kaip seniau mo
terys neidavo į prakalbas ar
ba susirinkimus. Kada ji su 
savo močiute Čepaitiene pra
dėjo lankytis į prakalbas, tai 
net užmetimų buvo jos antra
šu. Dabar yra linksma, kad 
moterys jau energingai įsi
traukia į veikimą, o vietomis 
net vyrus pralenkia.

Po to, publikai reikalaujant, 
V. Andrulis pakalbėjo trum
pai apie svarbiausius įvykius 
ir busimųjų rinkimų svarbą.

Jam baigiant pribuvo ir Dr. 
Palevičius. Jis kalbėjo apie 
lietuvių tautos literatinius pi
onierius, kurie daug įdėjo 
energijos į kultūros kėlimą.

Taip ir baigėsi antras vaka
ras knygos parodos. Publika 
skirstėsi, gi komisija, sutvar
kius reikalus, ėjo ilsėtis. Kny
gų sargu pasiliko P. Užunaris.

Trečią dieną, vakare, pu
blikos buvo dar daugiau, kaip 
dvi pirmesnes dienas. Kalbėjo 
detroitiečiams ir lietuvių vi
suomenei žinomas M. Metelio
nis. N. Astrauskienė pirmi
ninkavo. Metelionis kalbėjo 
porą valandų, aiškindamas is
toriją, kaip tvėrėsi Amerikoje 
lietuvių draugijos, kaip kūrėsi 
laikraščiai ir apie jų svarbą. 
Daug nuveikta kultūriško dar
bo ir yra kuo pasigėrėti. Aiš
kino ir laisvamanybės rolę.

Paskui kalbėjo V. Andrulis 
apie dienraščių Vilnies ir 
Laisvės vajų ir šios spaudos 
i olę. Ragino energingai dar
buotis, platinant šiuos dien
raščius, padėti Detroite vaji- 
ninkėm M. Janulienei ii- V. 
Smalstienei.

Po Andrulio kalbėjo vienas 
veikėjas anglų kalboje; jis 
ragiho kovoti prie Tafto-Hart- 
ley įstatymą, registruotis ir už 
demokratinius kandidatus bal
suoti. Aiškino apie anglų 
kalboje laikraštį, kuris gina 
demokratijos reikalus.

Baigėsi ir trečios dienos va
karas. Per tris dienas iš lan
kytojų užsirašė virš 700 į kny
gą, kaipo apsilankę svečiai. 
Atviručių parduota už $8.45, 
aukų surinkta $62.25, už ar
batėlę ir kitokius pardavinius 
$45.13, tai bendrai pajamų 
gauta $115.83.

Knygų parodai pasibaigus, 
turėjome vėl darbo, kad su
dėti knygas į dėžes ir pagal 
J. Gasiūno nurodymą pasiųsti 
į So. Bostoną, kur taip pat 
yra ruošiama knygų paroda. 
Darbo vėl buvo daug. Dirbo 
M. Metelionis, ; J. Galinskas, 
E. Sheputy, U. Lutvinienė, K. 
Lutvinas, Ginaičiai, Andriulie
ne, Juodaitienė, Astrauskienė, 
P. Jočionis. Aš ir Jočionis 
nuvežėme knygas į stotį. Kar
tu su knygomis? ir anglų kal
boje iškabą pasiuntėme, ka
rią mes pagaminome, kurią 
piešė Malinauskas .

Knygų parodos papuošimui 
gėlininkė Antoinette Vebriū- 
tė (Nieks), kuri su vyru užlai
ko gėlinyčią v Harper Cantas 
Florist, 6846 Harper Ave., 
Tel. Plaza 4068, aukavo labai 
gražių gėlių. Didelis ačiū. 
Didelis/' ačiū visiems, kurie 
darbavosi 400 metų lietuviš
kosios knygos parodoje. Jei
gu kurių vardus praleidau, 
tai prašau atleisti.

Stasys Tvarijonas, 
Komisijos Narys.

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.

LOS ANGELES, GAL Elizabeth, N. J
Mirė Du Lietuviai

Rugsėjo 30 d. mirė savo na
muose Alekas Rudaitis. Mir
ties priežastis — širdies liga. 
Palaidotas — kūnas sudegin
tas — spalių 4 
Park kapinėse, 
susirinko labai 
čius jo draugų 
duoti paskutinį 

organizacijų

d., Inglewood
Į laidotuves 
didelis skai- 

ir draugių.ati- 
atsisveikinimą 

na-

dabartiniu laiku 
naujas patvarky-

draugui ir 
riui.

Kadangi 
įėjo į galią 
mas, kad kurie atiduoda kū
ną sudeginimui, tai kūną ne
lydi į kapines iš šermenų, bet 
atlikę atsisveikinimo ceremo
nijas žmonės išeiną laukan, o 
kūną įdeda j palydu vežimą 
ir taip užsibaigia laidotuvių 
ceremonijos. Todėl taip ir 
buvo padaryta su velionio Ru
daičio paskutiniu atsisveikini
mu arba palydėjimu. Bai
gėsi viskas laidotuvių direkto
riaus Utter McKinley koply
čioj.

Koplyčioj prie grabo d. M. 
Pūkis pasakė gražią ir jaus
mingą kalbą apie velionį Ru
daitį ir jo nuveiktus gerus 
darbus, išreiškė gailestį, kad 
netekom gero • organizacijų 
nario, nes Rudaitis buvo nuo
širdus rėmėjas Lietuvių Cho
ro, LLD 145 k p.,, taipgi pir
miau buvęs geras, veikėjas 
darbo unijose ir jis labai gau
siai aukaudavo Lietuvos žmo
nių šelpimui.

Mirdamas paliko savo my
limą draugę Julią, su kuria 
buvo vedęs tik metai laiko. Su 
pirmesne moterim turėjo du 
sūnus, todėl jis paliko du sū
nus ir dvi marčias, nes sūnai 
jau vedę. Taipgi paliko du 
brolius ir dvi seseris Lietuvoj. 
Julia Rudaitienė liko didelia
me liūdesyje netekus savo my
limo gyvenimo draugo. Gaila, 
kad mes 
ganizacijų 
dradarbi o

netekom mūsų or- 
nario ir gero ben
dra u go. Mirė su
motų amžiaus.

antras m Ci
ną rys Ka-
(Dennis), 
Mirdamas

vieną
Ka
rn a- 
vei- 
apie

ra-

pa-

Apie Velionį Kastantą 
Danauska

Spalių 4 d. mirė 
s-ų organizacijos 
stantas Danauskas 
sulaukęs 57 metų.
Kastantas paliko savo mylimą 
žmoną, vieną sūnų ir 
dukterį, jau abu vedę, 
dangi velionis man buvo 
žai žinomas ir jis niekur 
kime nedalyvavo, todėl 
jo praeitį mažai ką galiu 
syti.

Velionis Kastantas likosi 
laidotas Inglewood Park 
pinėse, laisvai, be bažnytinių 
ceremonijų, ir laidotuvės bu
vo gražios ir gyvų gėlių vai
nikais ir laidotuvių aptarna
vimu. Velionis paėjo iš Lie
tuvos, Plungės apskrities. Pa
liko Lietuvoj du broliu ir dvi 
seseris.

Reiškiu gilią užuojautą jo

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojc valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tek MArket 2®5172

Fotografas
Traukiu paveikslus familįjų, ves-/ 

/tuvių, kitokių grupių ir pavienių.■;
Iš senų padarau /

/naujus paveiks-
lūs ir krajavus^^jB^jROs / 

/sudarau su ame-»| 
; rikoniškais. Rei- ™

kalui esant iri Vfw, Į_ 
; ‘ padidinu t o k i o: ;

■ dydžio, kokio \/
'; geidaujama. Tai-

pogi atmaliavoju 
; įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
■ 512 Maripn St., Brooklyn, "

Kampa* BrJadway Ir Stone Ave. " 
prie Chauncey St., Broadway Lin*

Tel. GLenmore 5-6191
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žmonai ir jų šeimynai.
M. Alvinienė.

IšleistuvėsAntros
Kaip jau žinom iš pirmesnių 

aprašymų, kad išleistuvių puo
tą surengė dėl draugų Petru
lių mūsų geri draugai J. ir 
E. Babičiai savo stuboj ir sa
vo kaštais. Išleistuvės buvo 
labai puošnios ir draugiškos.

Vėlesniu laiku, tai yra spa
lių 5 d., panašias išleistuves 
surengė draugai Petravičiai, 
Pasadena, Cal., dėl mūsų ge
rų draugų Miko ir Onos Pū
kių. į tą gražią puotą buvo 
sukviesta didelis skaičius 
draugų ir draugių, kurie sykiu 
veikė ir dalinosi mintimis su 
draugais Pūkiais.

Po skanios ir puošnios va
karienės, iš eilės draugai ir 
draugės pareiškė daug gerų 
linkėjimų Pūkiams, kurie iš
vyksta į Oregon valstiją gy
venti. Po visų pasikalbėji
mų buvo įteikta pora dovanė- į 
lių Pūkiams dėl geresnio atsi
minimo už veikimą Los An
geles mieste per eilę metų.

Dėl dovanėlių prisidėjo eilė 
draugų ir draugių, o vakarie
nės puotą davė draugai Petra
vičiai savo kaštais ir savo stu
boj. 1

Nors geriems draugams Mi
kui ir Onutei Pūkiams linkėjo 
gero jų naujoj vietoj ir nau
jam gyvenime, bet labai gaila, 
kad tuo trumpu laiku nete
kom keturių gerų veikėjų ir 
visuomeninių 
Mes tikimės, kad kaip vieni, 
taip ir kiti apsistoję naujam 
gyvenime vėl stengsis veikti, 
kaip ir čion. .

Mano supratimu, dėl drau
gų, kurie daug veikia dėl or
ganizacijų, būtų buvę didelė 
pagarba surengti išleistuves 
organizacijų vardu, bet kad 
taip neįvyko, tai, manau, mū
sų geri draugai ir draugės bus 
ir taip pasitenkinę.

ir 
bendradarbiu.

rugsėjo mėnesio
Leguna, u-krainų

Atsiminus
Pradžioj 

mirė George 
tautos visuomenėje gerai ži
nomas veikėjas. Mirė staiga' 
'nuo širdjes ligos, todėl liku
siems padarė didelę spragą.

Jis buvo veik visų tarptau- 
į tinių organizacijų pirmaeilis 
I narys, kaip tai: Slavų Tary
bos, IWO ir kitų politinių or
ganizacijų ir grupių.

Laidotuvės buvo labai ge
dulingos, nes jį .pažino įvairių 
tautų žmonės kaipo veikėją. 
Todėl, palydovuose dalyvavo 
šimtai žmonių atiduoti pasku
tinę pagarbą už jo prakilnius 
darbus. Taipgi gyvų gėlių 
vainikų buvo didelis skaičius. 
Laike laidotuvių' per radijo 
stotį KXLA U k rainų Choras 
ir organizacijų nariai labai 
jausmingai atžymėjo jo nu
veiktus darbus. Paliko savo 
mylimą žmoną Mary ir dukre
lę 4 n]etų. vinienė.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visQse dalyse miesto.
Tel Virginia?-4499

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome irjritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Susižeidė A. Skairus
Bloga naujiena, mūsų Alex 

Skairus, pirmadienio ryte, no
rėdamas pataisyti lempos vir
vutę, atsistodamas ant kėdės, 
kaip tai nuvirto nuo jos, su
laužydamas sau strėnas. Nu
vežtas į Alexian Brothers li
goninę. Buvau lankyti: nuo
taika jo gera. Gaila, kad atsi
tiko tokia nelaimė darbščiam 
draugui.

Linkiu pasveikti.
D. Krūtis.

Wilkes-Barre, Pa
Progresyvis Klu- 

Blynų partę ir šo- 
svetainėj, 325 E. 
Wilkes Barre, Pa.,

Valgysime Blynus
Lietuvių 

bas rengia 
kius, savoj 
Market St., 
sekmadienį, lapkričio 2 d., 4 
vai. po pietą. Svetainė atsida
rys 2 vai.' po pietų.

Kadangi yra šventa diena, 
o po pietų žmonės neturi ką 
veikti, tat pradėsime anks
čiau.

šokiams gros' gera muzika 
visokias polkutes ir valcus. O 
žinomos klubo gaspadinės 
.keps labai gardžius blynus.

Šoks kitataučių šokikių gru
pė. Bus žingeidu 
profesionales šokikes, 
čiau atėjusieji galės 
daus alaus išsigerti.

Visi šios apylinkės 
kviečiami į šią blynų 
silankyti ir smagiai laiką pra
leisti.

pamatyti
Anks-

ir gar-

lietuviai 
parę at-

A. Skarnulis, 
Liet. Progr.'Klubo 
pirmininkas.

BIZNIS KOZYRĖMIS
Kiekvienais metais Ame

rikoje kortų lošikai - ka- 
zyrninkai išperka apie 40,- 
000,000 pakelių kozyrų.

PAJIEŠKO.IIMA) s
Pajieškau savo dukters Sophia V. 

Adclis (arba Zubkus), 21 metų am
žiaus. Ji išėjo"; mokyklą ir nebesu
grįžo; jau penki metai kai nesu gir
dėjus nuo jos ir nežinau kur ji ran
dasi. Maloniai prašau dukrelės atsi
liepti, arba jei kas žinote ką nors 
apie ją, prašau pranešti man. Už 
tai atlyginsiu. — Helen Adclis, 
419 Wood St., Philadelphia 6, >Pa.

(250-253)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks spalių 28 d, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Visos draugės 
dalyvaukite šiame susirinkime, yra 
svarbių reikalų atlikti. — V. K, 
sekr. (249-250)

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. g
6S0 Summer Avenue,

Newark 4, N. J. -į

HUjnboldt 2-7964 J
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UTUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 1 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
UETUVISKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Graen Star Bar and Grill,” nes žino< kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 pust—‘Laisve (Liberty, Lith. Daily)—PirmacL Spa!. 27, 1947

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS
NAMŲ DARBININKE — VIRfcJA. Guolis 

ant vietos. Atskiras kambarys ir maudynė. 
Skambinkite ENDICOTT 2-7722 vakarais nuo 
7—8:30 arba sekmadieniais iki 2 vai. dieną. 
____________________(250) 

MOTERIS—ABELNA NAMŲ DARBININKĘ 
Šiek tiek prosijimo. Privatūs namai. Daliai 
laiko. Pasirinkimas vienos iš 5 dienų. $1 j 
valandą. Kreipkitės po 5 P.M. Kasdien. -

STĄRACE, 421 — 75th St., Brooklyn.
(250)

FURNIšIUOTAS KAMBARYS
Su maudyne, valgiu ir alga motcrci. ROMAS 
dirbančios moteriškės vyrui, jei pageidauja 

PAKEITIMUI už pilno laiko moteriškės 
tarnybos namuose.

Reikalingi aukšti asmenybės paliudijimai.
M. D. KRANE

43 Ackley Ave., Malverne, L. I.,_N. Y. 
ar skambinkite LYNBROOK 74 25-R

(231)

VIRfcJA — GERA
NAMŲ DARBININKE

Guolis ant vietos. Nėra skalbimų. 2 suąugę. 
vienas vaikas 3 m. amžiaus. AIAiA $40

Reikalingi Paliudijimai
ENDICOTT 2-3064

Bendro Ligoninių Fondo 
kampanijoje moterų divizija 
jau sukėlusi $76,575.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 13853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Bay Ridge Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN SAUL

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE 
GB 13888 
to sell beer at 
the Alcoholic 
78 Bieeker _____ .. ________
County of Kinus, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 13833 
t.. 

1 tho 
799 
County < 
premises.

BALDASSARE ARMATO

is hereby given _ that License No. 
has been issued to*thc undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Fulton Street. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

DAVID SEMEL

NOTICE 
GB 13621 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2685 Pitkin 
County of Kings, 
premises.

NOTICE 
WR 218 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the 
1080 Fu'ton 
County 
premises.

is hereby Riven that. License No. 
has been issued to the underigned 

::: _• 
Beverage Control Law at 

Avenue. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

LESTER E. TWIGG

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
:.................::: _■

Alcoholic Beverage Control I<aw at 
Street, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

ABRAHAM W. SLEPIAN 
d-b-a Metro Wine Company

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

ABRAHAM W. SLEPIAN
• d-b-a Meno Wine Company

NOTICE is hereby given that License No. 
. GB 12532 has been issued to the undersigned 
‘io sell beer at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage ‘Control ■ Law at 
4203 — Avenue J., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARCUS FRIES

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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



ff NwYorto^^g^Zinloi 2=M Advokatas Weslan sn 
Žmona Kalifornijoje

Rabinas Išsiplūdo, 
Rabinai Ji Subarė

Laisves Koncerto TikietuS
Dideles Žinios Ateidineja 

Meno Festivalini

Laivastačiai Sako, kad 
Policija Talkina 
KompanijomsAdvokatas Anthony °Wes- 

lan-Vižlianskas, Liet. Ameri
kos Piliečių Klubo lyderis, 
šiuo tarpu' atostogauja, su 
žmona išvykęs apsilankyti va
karuose. Bet, užtikrina jis — 
mes būsime Laisves koncerte.

Vižlianskai turi įdomią ke
lionę,. kaip matosi iš laiško, 
spalių 20-tą rašyto iš Peno, 
Nevada, laisvietei Lilijai Bei
to,:

CIO Shipyard Workers Iš
kalas 13-tas protestavo prieš 
policijos atakas ant streikie- 
rių. Tos atakos, sako unija, 
paskiausią savaitę padaugėjo. 
Ji sako, kad tas “padrąsino 
k o m p am i ją neatsakom ingai 
elgtis.” 
* Leo 
streiko 
Lamia,

turėsime 
kiąsias Brooklyno lietuvių 
no grupes:

Vyturėlį, v a d o va u j a m ą

— Dabar laikas įsigyti ti-[niniiikų šokėjų, 
kietus, kadangi šiemet, kaip

pui- 
mo-

mo tik iety iš anksto, dar d a u 
giau svieto ruošiasi dalyvaut 
koncerte, negu bile kada. Ka 
daugi sėdynės numeriuotosz i.; 
anksto pirkęs tikietą pasirink

ir visai sėdynės

Koncerto programoje daly- Į 
vans Broadway dainininkė Bi- 
ruta Ramoškaitė. Pirmu kar
tu Laisvės koncerto dainuos ■ 
Albertas Vasiliauskas, narys 
penkių dainininkų šeimos. Ir 
atvyksta iš Shenandoah solis-

Amerikos lietuviams žinomas 
ir visur laukiamas daininin
kas ir veikėjas, šoks lenkų šo
kikų grupė.

Greta minėtųjų svečių dai-

site^ grosite Festivalio progra
moje, — turi būt 
Komiteto rankose.
bus priimama.

70 Artistų iš Chicagos f
Juo arčiau Lietuvių Meiįio 

Festivalio, tuo daugiau naujų 
talentų registruojasi dalyvau
ti Festivalio programoje. Bet 

imą i goriausių, didžiausių žinių tu- 
į rime iš Chicagos. Daratėlė 
j Yuden, chorų mokytoja, LMS 
Centro veikė.)a 4 iždininkė,

i mums rašo:
“Mes būsime apie 70 me- 

nininkų-artistų. Visas Aido 
Choras atvažiuoja dalyvauti 
Festivalio programoje du sy
kiu — lapkričio 28 ir 29.” 
Taip pat Cicero (Chicagos 
priemiestis) Moterų Choras 
jau pirmiau pranešė, kad da
lyvaus.

Iš Chicagos Festivalio 
gramo.je dalyvaus, apart 
rų, Anelė Dočkienė ir 
tancija Stanevičienė — 
tas; Helen Misevick ir 
chard Misevick — duetas; 
Nancy Roman — solo; Helen 
Mazil — solo; Pearl Johnson, 
piano solo. Taip pat Aido 
Choro Šepikų Grupė. Bus šo
kis ir iš veikalo “Birutė,“ ką 
aidiečiai tik statė scenoje 
Chicagoje.

Chicagos artistams, cho
rams vadovauja gerai žinoma 
ir gerbiama mūsų chorvedė 
Daratėlė Yuden - Judzentavi- 
čienė. Su Chicagos artistais 
atvažiuoja ir Pearl Johnson, 
žymioji Chicagos pianiste, ku
ri akompanavo pereitų metų 
LMS Festivalyje.

Bet turime daugiau talentų 
ir iš rytų, kurie dar nebuvo 
minėti. Frank Bal wood, kom
pozitorius - pianistas, mums 
pranešė “yes.” šis jaunas ar
tistas dalyvaus Festivalyje. 
Gerai žinomas solistas Alberi- 
tas Vasiliauskas* dainuos Fes- j Nonafilzn tivalyje. V. O. Wall (Valu- į 
kas) taip pat dalyvaus.

Turime ir jaunų, naujų ta
lentų. Walter Sknel (Simelia- 
vičius), solistas, iš .Newark, 
N. J., dalyvaus. Sietyno Vyrų 
Oktetas, Newark, N. J., dai
nuos. Bronės šalinaitės (Su- 
kaskienės) studijoj lavinamos tėjo audros, 
duetistės, Dolores Petronytė ir jam Florida ir nepatiko. 
Suzana Kazokytė, bus pro
gramoje. Taip pat Dolores 
Petronis dalyvaus kaipo solis
tė. John Simel (Simeliavi- 
čius), 'Hillside, N. J., skam
bins piano solo. Vilijos Choro, 
Waterbury, Conn., Merginų 
Grupė, vadovybėje Gertrūdos 
Ulinskaitės, dainuos Festiva
lio programoje.

Paskubinkite Aplikacijas- 
Blankas

Iki 1 dienai lapkričio visų 
dalyvių Festivalio programoje 
blankos, jūsų pačių vardai- 
pavardės, vardai dainų, kūri
nių, ką jūs pildysite, dainuo-

Festivalio
Vėliau no-

Ed-

Aido Chorą, vadovauji 
Jurgio Kazakevičiaus. •

O po koncerto, — šokiai 
prie smagios Pavidis Radio 
Orkostros, taipgi smagūs pa- 
simatymai-pobuviai su drau
gais brooklyniečiais ii- su sve
čiais iš toliau.

Iki koncerto liko vos tik 
; pora savaičių. įvyks lapkričio 
(Nov.) 9-tą, 3:30 po pietų, 

; Labor Lyceum, 949 Willough
by Ave., Brooklyn*?.

Floyd Bonnett Field valsti- 
jiniame laikinajame vetera
nams namų projekte atidary
ti pirmieji 15 apartmentų.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 9 NOVEMBER
Labor Lyceum

Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y
ĮŽANGA $1.00 IR $1.50

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.
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ALBERTAS VASILIAUSKAS, Tenoras 
Puikiai išsilavinęs dainininkas,/daug kartų pasižymėjęs 
amerikoniškoj scenoj. Mes jį girdėsime Laisvės koncerte.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, Sopranas 
Tai pasižymėjusi operų dainininkė ir vaidintoja, 

taipgi New Yorko mieste dainuoja per radiją.

STASYS KUZMICKAS, Bosas
Jis yra dalyvavęs koncertuose visose didžiausiose 

rikos lietuvių kolonijose. Tai stiprus ir 
gerai išlavintas balsas.

STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS”
Vadovaujamas Edward Sidney-židžiūno 

Dalyvaus programoje su naujom dainom. Prie
Stygų Orkestros taipgi yra ir dainininkų grupė, ku
ri skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies 
dainų.

.Ii
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šios

AIDO CHORAS
George Kazakevičius mokina 'Aido Chorą naujų dainų 

Laisvės koncertui. Visi cboriečiai mokinasi-rūpinasi 
gerai pasirodyti Laisvės koncerte.

" LENKŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Dalyvaus lenkų šokikų grupė, kuri jau ne kartą yra pa

sižymėjus Carnegie Salėje. Pirmu kartu jie 
dalyvaus lietuvių koncerte.

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
Po koncerto bus šokiai. Gros Antano Pavidžio garsioji 

Radijo Orkestrą.
Taipgi bus kitokių su instrumentais numerių, kuriuos 

paskelbsime vėliau.
Koncerto bilietai jau gatavi, prašome iš anksto įsigyti 

bilietus, nes sėdynės numeriuotos.

1

H

cho- 
Kos- 
d uo

li i-

Ypatingai čia kreipiame/ 
dėmesio į tas grupes, chorus, 
kurie dar neprisiuntete savo 
programą, dainų surašą. Jei 
turite prisiųstas blankas, išpil- 
dykite jas ir greitai grąžinki
te Festivalio Komitetui. Jei 
neturite prisiųstų blankų, su
rašykite savo numerius, dainas 
ir jų kompozitorių vardus ir 
siųskite mums. Festivalis įvyks 
lapkričio 27-30, viso eis ketu
rias dienas. Tai pažymėkite, 
kuriomis dienomis geriausia 
jums dalyvauti programoje.

Festivaliui Sveikinimai
Chicaga ir su sveikinimais 

pralenkė visas kitas kolonijas. 
LMS Centro sekretorius, L. 
Jonikas,( nuo Chicagos lietu
vių prisiuntė sveikinimų $132. 
Mylda Žukas, Elizabeth, N. J., 
kuri pirmiau pridavė dvi šim
tines, vėl prisiuntė čekį už 
$27. Mylda ir Walter Žukai 
ir atostogų Jaiku, Miami, F,la., 
darbavosi Festivaliui. Phila- 
delphijos Motorų klubas, per 
Mrs. Anna žalnieraitienę, 
sveikinimų prisiuntė $23.

Smulkmeniškiau s v e i k ini- 
mus, aukas čia aprašyti mums 
stoka laiko ir vietos. Visų pa
vienių ir organizacijų, sveiki
nusių Festivalį, vardai tilps 
program os k n y go j e.

Festivalio Programai svei
kinimai, skelbimai baigiasi su 
1 diena lapkričio.

V. Bovinas, sekret.

A. B. Arlauskui Florida

Neseniai grįžo iš Floridos 
A. B. Arlauskas, dainininkas 
ir gėrimo įstaigų užlaikytojas. 
Jis pardavė savo 
vyko pasidairyti
buvo Miamėje ir kitur. Bet jis 
ten lankėsi tuorfiet, kai siau

bi raganai. Dėl to

biznį ir nu- 
po Floridą:

Užėjęs į Laisvės ofisą, A. B. 
Arlauskas pasipirko už $100 
Lietuvių Namo Bendrovės Še
rų, palinkėdamas juo greičiau 
įsigyti Lietuvių Kultūrinį Cen
trą. O jis pats žada neužilgo 
įsigyti gėrimų užeigą, — vei
kiausiai Maspethe, kur- pats 
Arlauskas gyvena.

Greitai ir Pigiai Išmokinu, 
GROTI MANDALINA

išreiš-
Schulz 
viešai

Now Yorko Rabinų Taryba 
pasmerkė rabiną Benjamin 
Schulz, Temple Emanu-El, 
Yonkers’e, dvasiškį, už “pa
sielgimą visai neatitinkantį 
rabinui.” Tai už raudonbau- 
biškus raštus, tilpusius World- 
Telegram’e. Juose jis nors 
kiek laisvesnes, pro-darbinin- 
kiškesnes protestonų, žydų ir 

’ katalikų grupes ir asmenis iš- 
i vadino “komunistais” ir “ko- 
:munistų mulkiais.”

Mano žmona Mary ir aš j Rabinų organizacija 
raudamės kelyje į San Frau-I kė pageidavimą, kad 
cisco ir Los Angeles. Buvome | pamatytų savo klaidą, 
sustoję Chicagoje ir Vilnis I atsiprašytų tų, kuriems savo
aprašė mūsų vizitą. Mūsų se- elgesiu padarė skriaudą ir at- 
kama stotis buvo Reno, kur į gailautų peržengimą prisaky- 
mes sugrįžome po apsilanky-1 mo, kuris byloja: “Nekalbėk 
mo Carson City ir Virginia , neteisingai prieš artimą tavo.” 
City. Rytoj ir poryt su vienu 
mano draugu advokatu vyksi
me apžiūrinėti miesto. Po to 
trauksime i Frisco, kur susi- 
tiksime giminaičius iš Palo 
Alto. Pabuvę ten tris dienas, 
trauksime į Los Angeles, Ca
talina Island, jeigu bus atda
ra, San Diego. Grįždami na
mo sustosime Tuscon dieną ar 
porą. Tačiau, tikriausia, su
grįšime namo laiku dalyvauti 
Laisvės koncerte.

Mūsų geriausi linkėjimai vi
siems, Tony Weslan.

P.S. Tleno—nieko

Vėl Pakaitino
Spalių 23-čią šiluma

sau mieš

laiškas iš 
sensacija.

Nieko sau. Tačiau 
Tleno — savo rūšies 
“Viską palikau namie tvarko
je, iš ryto išeidama į darbą,” 
sako Lilija, “o čia gaunu laiš
ką iš Reno...”

New Yorko policija arešta
vo Helen Baxter, 18 metų. 
Kaltina, kad jinai daugelio 
žmonių vardais, kur mačiusi 
ir sufalsifikavusi jų parašus, 
pasidariusi ir iškeitusi, $5,- 
00'0 vertės čekių.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,'

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIA7

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN. N. Y 
Tel.EVergreen 7-6868

Valandos:

Handler, veteranas, 
komiteto narys ir Jack 
irgi veteranas, buvo 

sumušti kompaniškų
Bet vieton areštuot 
mušeikas, policija 
u n i.j i st u s, s k u n d ž i as i

mušeikų, 
ir bausti 
areštavo 
unija.

Mirė
Frank Petrikis, 65 m. am

žiaus, mirė spalių 25 d., ligo
ninėje, Scranton, Pa. Kūnas 
bus atvežtas iš Scrantonų ir 
pašarvotas graboriaus Povilo 
Gusto koplyčioj, 354 Marcy 
Avenue, Brooklyno.

Laidotuvės įvyks spalių 28 
.d., 10 vali ryto, šv. Jono ka
pinėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius Povilas 
Gustas.

Velionis paliko nuliūdime 
seserį Frances Gustienę, žmo
ną brooklyniečiamš gerai ži
nomo graboriaus Povilo Gus
to. Taipgi tris seseris „ Mary 
Avižienis (Avigenis), Marce
lę šiaulis, Antaniną Dickson, 
sesersūnį August Gustas ir dvi 
seserduktes Julie Avižienis ir 
Agnes šiaulis.

Giminės ir pažįstami yra 
prašomi dalyvauti šermenyse 
ir laidotuvėse, atiduoti* pasku
tinę pagarbą velioniui Pranui 
Petrikiui.

Frances Gustienei ir jos šei
mos nariams išreikiame gilią 
užuojautą. Rep.

Galiu ateiti į 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 įstaigoj, arba rezidencijoj: 473 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du dideli kamba

riai, nefornišiuoti.. Parquay floor. 
Gani šildomi. Karštas vanduo. Pa
geidaujama, kad lietuviai atsikreip
tų (be vaikų). Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas: I. T. 8764— 
114th St., Richmond Hill, N. Y. Ja
maica traukiniu iki tilth St. sto
ties. Vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. (249-250)

Peter Kapiskas

9—12 ryte
1— 8 vakare

PenktjulIenlafH Uždaryta

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

050 5th Ave., kamp. 19th St 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOutb 8-SB6R

VALANDOS-
9 A M. - 12 N.: 1 — 8 P M 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni

PctCF
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Mokyklos Suaugusiems
Miestąv.oji New Yorko švie

simo Taryba praneša, kad 
• sveturgimiai ar čiagimiai ga
li pasimokyti anglų kalbos ir 
rašybos — pradinių, vidutinių 
ir aukštesniųjų skyrių bile ka
da dienos valandomis, kam 
negalima eiti vakarais.

ir popietinės 
visomis pirmo- 

savaitės die
nomis — pirmadienį, antra
dienį, trečiadienį ir ketvirta
dienį.

Kandidatai pasirenka lan
kyti per savaitę dvi pamokas, 
toms pamokoms dienas ir va
landas. Susitarti, sužinoti mo
kyklų adresą, kreipkitės Į 
Mrs. Jeanette B. .Rosenfeld, 
110 Livingston St., Brooklyn

New 
Yorke pasiekė naują rekordą 
tai dienai, buvo 86.4 laipsniai, 
sutros 91 nuošimtis, žemiau-’ 
šia temperatūra tai dienai, i 7la.
34.9 laipsniai, buvo 1889 me-j J!ctun^ 
tais. Normališka tai dienai yra I 
54 laipsniai. I

Daktaras Joseph S. Chapin, 
Forest Hills, apsiskundė teis
mui, kad mirštančios motinos 
prašyta globoti jaunesnė: už jį 
sesuo tapo jo kontrolierium, 
ne jis jos. Jinai net į moteris 
pažvelgti jam neleidžianti. 
Ot, kas pasaulį valdo!

REIKALAVIMAI
Reikalinga kambarys su rakan

dais ar be rakandų pavieniai mote
riai' prie ramios šeimos. Pageidau
jama atskiras įėjimas. Valyt nerei
kės. — E. D. Pažereckis, 1354 Wil- 
lougbv Avei, Brooklyn, N. Y.

(250-252)

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

3

REAL ESTATE
EAST NEW YORK-BROOKLYN

Šeimų Mūrinis Namas, Ištaisytas Skiepas
17 Kambariu. Užpakalinis Porcius ir Daržas.

5 Kambarių Apartmentas ir Ištaisytas
Skiepas. Du Pirkėjai.

58,500
šaukite APplepate 7-6.385. Po 6 P. M.

(248)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

8AI.CS dill HąJltj, Koncertų, ‘Banktetų, 
Veatuvių,. Susirinkimų ir 1.1. Puikiu 

■telčiui »u naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

t-

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

• (kamp. 68th St.)‘
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir ankietams

| Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
į FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Katnom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants 4

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 Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyJPirmad., SpaL 27, 1947




