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šiomis dienomis atostogoms

ilgon kelionėn išleidžiame re
dakcijos narę Stefaniją Sasną 
(Gužienę). Mačiau praneši
mą, kad Californijos lietuviai 
ruošia jai gražu, draugišką 
pasitikimą.

Toji mūsų gera, kukli drau
gė ir nenuilstanti veikėja už
sitarnauja šio poilsio ir šios 
progos pamatyti tolimuosius 
vakarus. Visi mos jai vėli
namo laimingos kelionės.

★ ★ ★
Montvilos draugai prisiuntė 

man iš vietinio laikraščio "•En
terprise’* ilgą editorials. To
mą redaktoriui davęs tas pats 
jau pirmiau man girdėtas An
thony W. Eudaco, nešvarios 
sąžinės žmogelis. Jis negra
žiai meluoja ir apie mane. 
Pavyzdžiui, jis sakęs “Enter
prise” redaktoriui, būk aš sa
vo pranešime Montelloje, kai 
sugrįžau iš Lietuvos 1946 me
tais, sakęs, kad Tarybų Lie
tuvoje “daugiau darbo ir di
desnės algos negu Jungtinėse 
Valstijose.”

Tuo gi tarpu aš tada visur 
sakiau, kad Lietuva buvo bai
siai sugriauta, • kad žmonių 
vargas dar labai didelis, kad 
tiktai paskutinis neišmanėlis 
galėtų reikalauti, jog taip su
griautam krašte žmonės turė
tų geriau gyventi ir linksmes
ni būti, negu Jungtinėse Vals
tijose, kurios karo metu ne
buvo sugriautos.

Fašistinėj Vienybėj (sausio 
16 d.) tūlas Ant. Sakys rašo 
savo “atsiminimus” iš Raudo
nosios Armijos Lietuviškosios 
Divizijos. Jis joje buvęs h* 
dalyvavęs mūšiuose.

Bet po baisiųjų mūšių Orio 
srityje, kuriuose lietuviai 
kovūnai daug galvų paklojo ir 
daug kraujo praliejo, girdi, 
“Pasinaudojęs šiuo pralaimė
jimu, aš pasitraukiau Į vo
kiečių pusę ir tuo būdu likau 
priešo pusėje?’

Vadinasi, Sakys išdavė lie
tuvius kovūnus, persikėlė mir
tinojo priešo pusėn ir stojo 
hitlerininkams talkon. Dabar 
jis tuo didžiuojasi, o jo sa
paliojimams prieš geriausius 
lietuvių tautos sūnus Tysliava 
suteikia vietos!

Paklauskite lietuvių vetera
nų, kurie tarnavo Dėdės Ša
mo armijoje, ką jie mano apie 
niekšus, kurie pabėgo iš jų ei
lių ir stojo į hitlerininkų ei
les! Kitokio vardo jie tokiem 
sutvėrimam neduos, kaip tik 
piktų išdavikų.

★ ★ ★
‘ Nors labai iš lėto, bet vis- 

tiek susilauksime negarbingų 
politinių sutuoktuvių. Smeto- 
nininkai tuoksis su tarybinin- 
kais! Jau buvęs bendras pa-

♦ sitarimas Pittsburgh e. Smeto- 
nininkus atstovavę Olis, žuris

Washingtoil. — Už $5,000 
parankos tapo iki tardymo 
paleistas Alexander Bittel
man, Amerikos Komunistų 
Partijos komiteto narys. 
Jis buvo suimtas Miami, 
Floridoj, < pagal generalio

Grigai

DEWEY KANDI 
DATUOJA

ir Abraitis, o tarybininkus vi 
sa šventoji traicė — 
tis, šimutis ir Vaidyla

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos republikonas 
gubernatorius Thomas De
wey pasiskelbė, kad jis kan
didatuos į Jungt. Valstijų 
prezidentus.

prokuroro Tomo dar
ko įsakymą. Clarkas 
pasakojo, būk Bittelmanas 
planavęs “nuverst” Ameri
kos valdžią. Bus bandoma 
deportuot Bittelmaną kaip 
nepilietį komunistą.

Bittelmanas, skaitomas 
Rusijos piliečiu, daugiau
siai veikė žydų t&rpe.

ris. Geštapininkės Ans van 
Dijk ir Geessien Bleeker davė 
pavyzdį žemiausio moters nu
puolimo.

Ilolandijoje nuteistos mir- 
tin dvi moteriškės. Viena jau 
pakarta, o kita tebelaukianti 
savo tokio pat likimo. Abi 
jos buvusios gestapo narės ir 
vadovavusios masiniame sker
dime žydų.
. Hitlerizmas pavertė žvėri

mis ne tik vyrus, bet ir mote-

Smetonininkai giriasi: “šia
me posėdyje padaryta nema
žai pažangos” ir tikimasi, kad 
neužilgo bus susitarta ir liku
siais klausimais, liečiančiais 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
įstatų pakeitimus.”

Vadinasi, Grigaitis ir šimu
tis sutiko het pakeisti savo Ta
rybos konstituciją, kad tik lai
mėjus O1Į, žurį ir Karpių.

Geležinkeliečių Brolijos 
Ruošiasi Streikui dėl 
Algos Pakėlimo 30%

CIO Auto. Darbininkų Unija Reikalauja Pridėt 30 Centų 
Darbo Valandai; Tatai Tik Atsvertų Kainų Pakilimų

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai 

t

ATSIPRAŠOM UŽ KLAIDAS

Chinai Sudegino Anglijos 
Konsulatą; Demonstrantai 

Šaukė: “Šalin Anglus!”
Kantone ir Šanghajuj Minios Užpuldinėjo Anglus Todėl, 
Kad Jie Nugriovė Chinų Varguolių Bakūžes Hong Konge

Iširo derybos1 AUTO. DARBININKŲChicago.
tarp geležinkelių kompani
jų ir trijų gelžkelinių dar
bininkų Brolijų - unijų. De
ryboms tarpininkavo val
džios atstovas. Tų Brolijų 
nariai — garvežių mašinis
tai, ugniakuriai ir “svičma- 
nai” — yra nusitarę strei- 
kuot, pradedant vasario 6 
d., jei kompanijos nepaten
kins jų reikalavimų. Bet 
valdžia, naudodama Tafto- 
Hartley’o įstatymą, gali už
draust streikuoti bent per 
du mėnesius.

Geležinkeliečiai reikalau
ja pakelt algą 30 nuošimčių 
ir pagerint darbo sąlygas. 
Trys minimos brolijos turi 
daugiau kaip 125,000 narių.

Washington. — Vengrija 
ketina atsiust delegatus, 
kurie palengvintų veng
rams .grįžti namo.

Žydai Sakosi Užmušę 82 
Arabus Haifoj per Dieną

Jeruzalė. — Žydai Sionis
tai šeštadienį paskelbė, kad 
jų kovūnai šturmavo ara
bus Haifoj, Palestinos uos
tamiestyje, ‘ ir per dieną 
užmušė 82 arabus. Per su
sikirtimus žuvo ir 8 arabų 
vaikai, nuo pusantrų iki 12 
metų amžiaus.

Jeruzalėje žydai sprogi
mais atakavo arabus, apsu
pusius žydų gyvenamąją 
miesto dalį. Arabų vadai 
skelbė, kad jų tautiečiai ar
dė besitelkiančius žydų bū
rius ir užmušė 40 žydų. 
Arabiškos valstybės grąsi- 
na atsiust Palestinon savo 
armijas, kai tik anglai pasi
trauks iš ten.

Bittelman Paleistas 
Už $5,000 Užstato

REIKALAVIMAI
Detroit. — CIO Automo

bilių Darbininkų vykdomo
ji taryba nusprendė reika
lauti po 30 centų valandinio 
priedo busimojoje naujoje 
sutartyje su kompanijomis. 
Taip pat reikalaujama re- 
guliarės algos už 40 valan
dų darbo savaitę, nors ji 
būtų ir nepilnai išdirbta, 3 
savaičių apmokamų atosto
gų dirbusiem per 5 metus ir 
t.t. Bet tai nebūtų tikri 
priedai, o tik gyvenimo pa
brangimo išlyginimas, sako 
unija.

Vandenberg Reikalauja 
Policinės Priežiūros 
Dėl “Paskolų” Europai

Washington. — Republi- 
kon. senatorius A. H. Van
denberg, užsienio santykių 
komiteto pirmininkas, sake, 
kongresas reikalaus, kad a- 
merikonai “policiniai” kon
troliuotų visas “paskolas”, 
kurios bus duotos vakarinei 
Europai pagal Marshallo 
planą. Amerika, girdi, turi 
žiūrėti, kad kiekvienas do
leris Europoj būtų pavarto
tas tik paskirtam tikslui. 
Kitas republikonų vadas, 
sen. Taftas išsitarė, kad 
galima būtų numušti vieną 
kitą bilioną dolerių nuo tų 
$6,800,000,000, kurių Tru- 
manas reikalauja pirmie
siem 15-kai Marshallo pla
no mėnesių.

KRUVINŲ PALESTINOS 
RIAUŠIŲ VAISIAI

Lake Success, N. Y. — 
Nuo 1947 m. lapkričio 30 d. 
iki šių metų sausio 10 d. 
per riaušes Palestinoje bu
vo užmušta ir sunkiai su
žeista 1,059 arabai, 769 žy-
dai, 123 anglai ir 23 “kiti 
civiliai”, sako anglų rapor
tas Jungt. Tautų komisijai 
dėl Palestinos

Riaušes pradėjo arabai, 
kai tik Jungt. Tautų sei
mas lapkr. 30 d. užgyrė 
Palestinos padalinimą į žy
dų ir arabų valstybes.

London. — Anglijos val
džia planuoja suruošt 2 bi- 
lionų dolerių loteriją šalies 
iždo naudai.

Smarkinamas “Amerikos 
Balsas” Prieš Sovietus

Washington. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė “Ameri
kos Balso” (Voice of Ame
rica) propagandos didinimą 
ir smarkinimą prieš Sovie
tų Sąjungą. “Amerikos 
Balsu” yra vadinama “žo
džių karas” per radiją prieš 
Sovietus. Republikonas se
natorius Al. Smith reika
laus paskirti tam “balsui”, 
iki $40,000,000 per metus.

Laikas nuo laiko vajaus vedime pasitaiko techniškų 
klaidų. Visus prašome už tai mums atleisti. Štai pereito 
šeštadienio pranešime buvo pasakyta, kad John ir Millie
Barnett iš Hartford pirko šėrų už šimtą dolerių, o turė
jo būti paskolino šimtą dolerių. O filadelfietės Elzbietos 
Mulokiūtės prisidėjimas su šimtine buvo paskelbtas net 
dviem atvejais, būtent, sausio 14 ir 16 dienomis.

Visus nuoširdžiai prašome prisidėti prie įsteigimo 
Kultūrinio Centro, pasiperkant šėrų bei suteikiant pa
skolų. Iš paskutinio pranešimo matėte, kad vis mums dar 
trūksta geros sumos.

Lietuvių Namo Bendrovė.

Bulgarijos Premjeras Dimitrov 
Sako., Tik Amerika ir Anglija
Palaiko Civilį (draikų Karą

Bucharest, Rumunija. — 
Bulgarijos premjeras G. 
Dimitrov pareiškė, jog tik 
Amerikos ir Anglijos ka
riuomenė ir pinigai palaiko 
pilietinį Graikijos karą 
tarp monarchistų ir demok
ratinių partizanų. Jis įspė
jo, kad anglų-amerikonų 
kišimasis Graikijon gręsia 
ir tarptautiniu karu Balka
nuose.

Dimitrovas kalbėjo, svei-

kindamas pasirašytą tar
pusavio pagalbos sutartį 
tarp Bulgarijos ir Rumuni
jos. Jo kalbos pasiklausyti 
sugužėjo šimtai tūkstančių 
žmonių.

“Jeigu svetimieji nesikiš
tų į Balkanus, — sakė Di
mitrovas, — tai Graikija 
šiandien būtų laisva ir mar- 
šuotų iprmyn sykiu su mu- 
šuotų. pirmyn sykiu su mu- 
už demokratiją.”

HOOVERIS PRADEDA TAISYT 
TRUMANO VALDŽIĄ

Washington. — Buvęs 
prezidentas Herbert Hoo
ver pradės planuoti, kaip 
pertvarkyt valstybės de- 
partmentą ir Trumano už
sieninės politikos mašineri
ją. Pagalbininkais Hooveris 
pasirinko buvusius savo 
valstybės departmento na
rius H. H. Bundy ir J. G. 
Rogersą. Hooveris tarsis ir 
su Henrui L. Stimsonu, bu
vusiuoju savo valstybės se-

kretorium.
Kongresas ir prez. Tru- 

manas praeitą rudenį pa
skyrė Hooverį pirmininku 
komisijos, kuri per 15 mė
nesių gamins planus tiks
liau sutvarkyti dalykus val
stybės departmente ir ki
tuose valdžios skyriuose.

Ši hooverinė komisija 
gaus $750,000 lėšų iš 'val
džios.

Gen. Wedemeyer Įspėjęs Čiang Kai-Šeką 
Prieš Supuvėlius ir Židikus Jo Valdžioj

Cincinnati, Ohio. — Ge
nerolas Albertas C. Wede
meyer, buvęs specialis prez. 
Trumano pasiuntinys Chi- 
nijon^ sakė, kad jis įspėjo 
chinų valdov. Čiang Kai-še- 
ką prieš jo draugus, kitus 
valdininkus. Wedemeyer, 
kalbėdamas Cincinnati Už
sieninės Politikos Sąjungos 
susirinkime, tvirtino, būk 
Čiang Kai-šekas esąs “ge
ras ir tinkamiausias chinų 
vadas, bet jį kniubdą arti

Burmos Komunistų Pasiū
lymas Sujudino Ministrus 

Biznierius 

Rangoon, Burma. — Ko
munistai Burmos seimo na
riai pasiūlė uždrausti mini
strams, jų pačioms ir užlai- 
komiem giminėm bizniauti 
prekyba bei pramone. Dėl 
to pasitraukė iš vietos U 
Mya, valstybinio planavimo 
ministras, didžiausias ryžių 
malūnų savininkas ir Bur
mos Prekyb. Rūmų pirmi
ninkas. Menama, kad pasi
trauks ir tūli kiti biznieriai 
ministrai.

mieji jam žmonės, kurie y- 
ra niekam* netikę ir suk
čiai.”

(Wedemeyer nepasakė, 
’jog didžiausi grafteriai ir 
supuvėliai yra paties Čian- 
go švogeriai ir įvairūs jo 
pačios giminės — valdiniai 
Čiango sėbrai. Prez. Tru- 
manas ir valstybės sekreto
rius Marshallas vis nedrįs
ta paskelbt generolo Wede- 
meyerio raportą apie Čian
go valdžią.)

JUNGT. VALSTIJOS ŽA
DA DAUGIAU GINKLŲ 

MONARCHISTAM
—T—

Athenai. — Amerikonų 
pasiuntinybės galva Graiki
jai, D. Griswoldas, drąsin
damas monarchistus prieš 
partizanus, užtikrino:

“Graikijos armija turės į- 
valias ginklų, šiam karui. 
Daug karinių įrengimų jau 
pristatyta.”

Pietų Afrikoj esą atras
ta atominės ūraniumo me
džiagos klodai.

Hong Kong.—30,000 chi
nų sukėlė riaušes Kantone 
prieš Angliją todėl, kad 
anglai sunaikino 1,000 ba
kužių, kuriose gyveno var
gingi chinai Kowloone, 
Hong Konge. Studentų va
dovaujami, demonstrantai 
sudegino Anglijos konsula
tą ir kelias angliškas biz
nio įstaigas ir apdaužė kai 
kuriuos konsulato narius, 
anglus biznierius ir jų pa
čias. Demonstrantai taipgi 
supleškino anglų gūštą Ša- 
meen saloje; grūmojo ir a- 
merikonams. Chinų minios 
šaukė: “Šalin anglus!”

Anglai siunčia savo karo

Vengry Valdžia Užgynė 
Reakciniy Hollywoodo 
Aktorių Judžius

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų vidaus reikalų mi
nisterija uždraudė rodyti 
Hollywoodo judžius, ku
riuose vaidina reakciniai 
aktoriai Robert Taylor, Ga
ry Cooper, Adolphe Men- 
jou, Allan Jones, George 
Murphy ar Robert Montgo
mery. Visi jie (apart Alla- 
no Jones) liudijo kongresi
niam Neamerikinės Veik
los Komitetui Washingtone 
prieš pažangiuosius Holly
woodo aktorius, judžių vei
kalų rašytojus ir direkto
rius, kuriuos apšaukė ko
munistais. (Pirmiau pra
nešta, kad Bulgarija ir Ru
munija užgynė rodymą tų 
“svietkų” judžių.)

Indėnai Demonstravo prieš 
Badaujantį Gandhį

New Delhi, Indija.—Tau
tinis indėnų vadas Gandhi 
silpsta, išbadavęs 4 dienas. 
Jis badauja ir meldžiasi, 
kad Pakistanas ir Indija 
nustotų ginklais kovoję 
vienas prieš kitą. Indėnai 
pabėgėliai iŠ Pakistano de
monstravo prieš Gandhi, 
šaukdami: “Tegul jis mirš
ta !”

Istanbul, Turkija.— Pra
nešama, jog turkų valdžia 
greit pasirašys sutartį su 
Amerika dėl karinių vieš
kelių pravedimo Turkijoj.

Jungtinių Tautų Komisija 
Svarsto Žydų Ginklavimą

Lake Success, N. Y.—Pa
lestinos Žydų Agentūros at
stovas Moše Šertok prašė 
apginkluoti 15,000 iki 25,- 
000 Palestinos žydų milici
ninkų; to reikią, kad jie 
galėtų apsiginti nuo arabų, 
kuomet bus steigiama at
skira žydų valstybė. Jungti
nių Tautų komisija Palesti
nos reikalais svarsto šį žy
dų prašymą.

laivus į Kantoną. Jų lėktu
vai gabena anglų persigan
dusias moteris ir vaikus iš 
Kantono.

Hong Kongas yra nuo se
niai anglų užimtas kampu
tis pietinėj Chinijoj.

Šanghai, Chinija. — Čia 
demonstravo 6,000 chinų 
studentų prieš anglus, rei
kalaudami išvyt juos iš Chi- 
nijos žemės; protestavo, 
kad anglai nugriovė ' chinų 
darbininkų namelius Kow
loone, Anglijos kolonijoje 
Hong Konge. Studentai 
šaukė visų Šanghajaus mo
kyklų generalį streiką prieš 
anglus.

Anglijos ambasadorius 
užprotestavo Chinijos val
džiai dėl chinų riaušių prieš 
anglus; ketina reikalauti 
atlyginimo už padarytus 
anglam nuostolius. Čiang 
Kai-šeko valdžia pasmerkė 
anglų užpuolikus.

Kanada Sugrąžina Mėsos ir 
Sviesto Kainų Kontrolę

Ottawa. — Kanados val
džia nutarė sugrąžinti kai
nų kontrolę mėsai ir svies
tui ir paragint seimą, kad 
pratęstų rendų kontrolę iki 
1949 m. kovo mėnesio. Val
gių kainų kontrolė buvo pa
naikinta pernai spalių mė
nesį ir nuo tada ypač pa-. 
brango sviestas ir mėsa. 
Paskutinėmis dienomis ka
nadiečiai turėjo mokėti 73 
centus už svarą sviesto ir 
iki 65 centų už geros jautie
nos svarą.

Assoc. Press rašo, kad 
“pikti vartotojų protestai” 
paveikė valdžią sugrąžinti 
kainų kontrolę šiem val
giam.

Gresia Generalis Ruhr 
Darbininkų Streikas

Duesseldorf, Vokietija.— 
Keturias valandas streika
vo, protestuodami prieš ba
dą, 140,000 vokiečių darbi
ninkų Oberhausene, Muel- 
heime, Duisburge ir kituose 
Ruhr srities miestuose, va
karinėje Vokietijoje. Hans 
Boeckler ir kiti darbo unijų 
vadai Bizonijoj, anglų-ame- 
rikonų užimtoj Vokietijos 
dalyj, sakė, jog šią žiemą 
darbininkai ne tik alkani, 
bet tiesiog badauja.

Šaukiami darbininkų su
sirinkimai Duisburge, Esse- 
ne ir kt. spręs visuotino 
streiko klausimą.

Holandija pasižadėjo dau
giau ginklais nepulti Indo- 
nezų Respublikos, jeigu 
Jungtinės Tautos neužgirs 
karo prieš indonezus...

ORAS.—Būsią šalčiau.
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Kainų Lubos Kanadojer
Iš Ottawa praneša, kad Kanados valdžia nebegalė

jo atsilaikyti prieš žmonių protestus dėl aukštų kainų 
ir nutarė vėl uždėti mėsos ir sviesto kainoms lubas. 
Valdžia taipgi pasiūlysianti parlamentui rendų kontro
lę pratęsti iki 1949 metų kovo 31 dienos.

Tai geriau, negu Jungtinėse Valstijose. Čionai jau 
seniai žmonės protestuoja prieš kainų kilimą ir reika
lauja kainų kontrolės sugrąžinimo, bet jų balso Wash- 
ingtonas neišklauso. Mūsų Kongresas nesiskaito su žmo
nėmis. Visokia kainų kontrolė seniai panaikinta ii; kai
nos ant visko kyla į pądanges!

Tikrai KlerikaliŠkai
Sausio 15 dieną Romoje karo veteranai invalidai 

buvo suruošę demonstraciją. Jie sako, kad gyvenimas 
taip pakilo, jog esamomis pensijomis nebegalima pra
gyventi. Invalidus užpuolė klerikalinės valdžios policija. 
United Press pranešimu, pasidarė baisus vaizdas. Polici
ja pradėjo invalidus blaškyti, per sugulusius gatvėje in
validus policijos automobiliai važinėjo, o pėstieji policis- 
tai jiems lazdomis galvas skaldė. Kurie invalidai dar 
galėjo pastovėti, bandė gintis, bet ką jie galėjo tuščiomis 
rankomis padaryti prieš ginkluotą sužvėrėjusią kleri- 
kališką policiją?

Pasekmės tokios, kad smarkiai sužeista šešiasde
šimt invalidų. Policija didžiuojasi invalidų demonstra
ciją išblaškius.

Darbo Unijos ir Valdžios Politika
James Carey, CIO sekretorius, yra vienas iš karš

čiausių Marshall Plano rėmėjų. Jis net buvo nuvykęs į 
Europą ir dalyvavo Pasaulinės Darbo Unijų Federaci
jos Pildomosios Tarybos susirinkime, kaipo CIO atsto
vas, kad laimėti Federaciją dėl Marshall Plano. Carey i 
mano,'kad jam ir tiems, kurie galvas guldo už Marshall 
Planą, reikia būtų toje Federacijoje ir iš vidaus už tą ! 
planą kovoti.

Bet kitaip, matyt, mano mūsų Valstybės Depart- . 
mentas ir pats sekretorius Marshall. Carey skundžiasi, ; 
kad yra daromas ant CIO spaudimas iš Pasaulinės Dar- j 
bo Unijos Federacijos pasitraukti. Tai reiškia, kad vai- Į 
džia yra užinteresuota suskaldymu tarptautinio darbo 
unijų judėjimo. Gal pats James Carey ir Philip Murray 
to nejaučia, bet jie, užsispyrusiai piršdami Pasaulinei 
Darbo Unijų Federacijai Marshall Plano užgyrimą, pa
tarnauja vyriausybės planui padalinti darbininkų judė
jimą taip, kaip yra padalintas pasaulis.

Pagal tą planą jau suskaldytas Francūzijos darbo 
unijų judėjimas. Pagal tą planą tapo suorganizuota “In- 
ter-American Federation of Labor/' kad sugriovus 
Amerikos darbo unijų judėjimą. Čionai tam planui pa
deda Amerikos Darbo Federacija, o Europoje bandoma

GELEŽINKELIEČIAI 
ORGANIZUOJASI 
WALLACE’UI REMTI

Įsikūrė geležinkeliečių 
komitetas Wallace’o kandi
datūrai remti. Jis vadinasi 
Railroad Workers - for- 
Wallace Committee; pirmi
ninkas Louis Boucha (1319 
South 16th St., Milwaukee 
4, Wis.).

Komitetas išleido specia
lius lapelius, kreipiančius 
geležinkeliečių dėmesį į tai, 
kodėl jie turėtų visais gali
mais būdais remt Wallace’o 
kandidatūrą. .

Lapelyje, kuris mus pa
siekė paštu, rašoma, jog 
1948 metai bus didžiojo 
darbymečio metai. Vyriausi 
klausimai bus: karas ar tai
ka; progresas ar reakcija; 
atmetimas Tafto - Hartley 
biliaus; kova už darbo 
žmonių gyvenimo lygio pa
kėlimą.

Mums atrodo, jog gele-Į 
žinkeliečiai supranta ‘ savo 
pareigas, tik gaila, kad Ge
ležinkeliečių unijų brolijos 
viršininkai nieko teigiamo 
Wallace’o klausimu nevei
kia.

Geležinkeliečiai darbi
ninkai, norį gauti daugiau 
minėtais reikalais informa-
cijų, raginami rašyti pami
nėtuoju adresu.

SLA PILD. TARYBOS 
NOMINACIJOS

Vienybė skelbia, jog SLA 
speciali komisija, paskirta 
SLA nominacijų į pild. ta
rybą balsams skaityti, su
rado tokius davinius:

Socialistai Tik iš Vardo
Europos1 žmonės reiškia baimės, kad Marshall Pla

nas bus panaudotas kapitalizmo atgaivinimui ir sustip
rinimui. Jiė jaučia, kad Amerika suteiks Vakarų Euro
pos kraštams ekonominės paramos tik ta sąlyga, kad 
ten bus pastotas kelias socializavimui pramonės, augi
mui socializmo. 

f

Kaip tuos žmones nuraminti ir užmigdyti? Tai yra 
reikalas aukštosios politikos. Tai reikalas gudriausios 
diplomatijos. Čia reikalinga pagalbos tokių, kurie šzle- 

•ka socialistiškai, bet elgiasi kapitalistiškai. O tokiais 
šiandien yra socialistai Anglijos ir Francūzijos. Jie so
cialistai tiktai iš vardo. Jų “socializmo” kapitalistai ne
sibijo. Jų socializmas susilaukė tiesioginio palaiminimo 
iš Amerikos. ' A

Tokį palaiminimą išdavė ne kas kitas, kaip mūsų 
Valstybės Departments. Pasak “New York Herald Tri
bune” (sausio 16 d.) Departmentas pareiškė Kongresui, 
kad jis “europinius socialistus skaito stipriausiomis tvir
tovėmis Europoje prieš komunizmą.” “Tribune” pridu
ria: “Socialistai daugumoje vakarinės Europos valdžių 
vadovauja arba turi stiprių įtakų, tuo būdu būtų mora
liškai nepateisinama ir politiškai kvaila jiems priešintis, 
arba versti juos išsižadėti savo programų.”

Kam juos versti atsižadėti savo programų, kuomet 
jie patys seniai jų atsižadėjo? Ką gi bendro su socia
lizmu turi dabartinė Anglijos arba Francūzijos socia
listų veikla? Toks “socializmas”, kokį šiandien prakti
kuoja vakarinės Europos šalių socialistai, gali drąsiai 
tikėtis iš mūsų vyriausybės ir komercinės spaudos už- 
gyrimo. “Herald Tribune” taip ir sako, kad tegul euro
piečiai žino, jog “nors mes didelėje įaugamoje pasiren
kame kapitalizmą, bet mes nesipriešinsime nė jų socia
lizmui” — socializmui Atlee, Morrison, Blum ir Rama- 
dier.
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kaip nutarė 7-tasis seimas, 
įvykęs prieš arti dvejus me
tus Bostone.

Atsišaukime skaitome:
Už šešių mėnesių įvyks 

mūsų Susivienijimo 8-tasis 
dvimetinis Seimas, Cleveland, 
Ohio. Tuomet mes peržvelg
sime mūsų Susivienijimo pa
dėtį. Seime bus klausimas: 
“Ant kiek mūsų Susivieniji
mas paaugo nariais?” Taip, 
labai svarbus klausimas. Mū
sų Susivienijimo 7-tasis Sei
mas, įvykęs 1946 metais Bos
tone, tą klausimą labai rim
tab svarstė ir po to nutarė: 
mūsų Susivienijimas turėtų 
gauti mažiausia 2,000 naujų 
narių iki' 8-tojo Seimo.' Pra
eitasis LDS Seimas atsišaukė 
į visus LDS narius, į visus 
LDS veikėjus, nuoširdžiai 
kviesdamas darbuotis per du 
metus gavime naujų narių.

Su pradžia 1947 metų pra
dėjome naujų narių gavimo 
vajų. Iki šiol per šį vajų 
jau turėjome gauti 1,500 
naujų narių, bet gavome tik 
virš 300.

Dėl ko iki šiol permažai 
gavom naujų narių ? Vyriau
sia dėl to, kad didžiumoj 
mūsų kuopos visai nesidar- 
buoja arba mažai darbuoja
si gavime naujų narių. 114 
LDS kuopų dar nei vieno 
naujo nario neįrašė. Turi-

B. F. Kubilius, J. žebrys, S. 
Masytė, J. Mažukna, J. Mi
liauskas ir P. Jatul yra pa
žangūs žmonės *ir ilgame
čiai darbuotojai Susivieniji
me. Už juos SLA nariai tu
rėtų balsuoti.

Pažymėtina, kad F. J. 
Bagočius gavo, palyginti, 
labai mažai nominacijose 
balsų. Už jį buvo varyta 
gan smarki propaganda 
tarp SLA narių. Pasirodo, 
jog socialistai ir tautinim 
kai - sandariečiai mojasi 
dar sykį grąžinti preziden
to vieton p. Laukaitį, kuris, 
po to, kai buvo išrinktas 
SLA prezidentu, persiver
tė ragožiumi ir atsidūrė 
Grigaičio ^ardelin. Bago
čius jau per senas ir jis, ne
paisant noro ir specialybės, 
jau nebegali taip lankstytis, 
kaip jo-konkurentas.

me tik kelis gerus LDS vei
kėjus vajininkus, kurie jau 
iki šiol labai gražiai pasidar
bavo. Bet tie keli veikėjai 
vieni negali praeito LDS Sei
mo nutarimo gyvenimai! 
Įvykdyti. Reikia visų LDS 
kuopų veikimo. Reikia dau
giau, kaip 98 vajininkų, ku
rie iki šiol Įrašė 321 naują 
narį.

Mes galime ir turime iki 
sekamo Seimo Įrašyti 2,000 
naujų narių. Kad naujų na
rių mes galime gauti, tai se
kami geri mūsų LDS' veikė
jai tą* įrodo: A. Petrovich 
(jaunuolis), Los Angeles, 
Cal., per šį vajų jau Įrašė 
net 37 naujus narius; J. 
Mockaitis, Bridgeport, Conn., 
Įrašė 26; Lillian (fugas (jau
nuolė) Įrašė 15; Geo. Mont
vilas, Chicagoj — 13; P. 
Sprindis, Kenosha, Wis. — 
12; V. T. Kasper, Newark, 
N. J.—11. Ir eilė.kitų vaji
ninkų gražiai pasidarbavo. 
Visi jie Įrodė, kad darbuo
jantis naujų narių galime 
gauti.

Atsišaukime teisingai pa
brėžiama, kad, jei tik visi 
LDS nariai pasidarbuotų, 
tai 2,000 naujų narių gauti 
būtų visiškai lengvas daly
kas. Iš to nauda būtų vi
siems LDS nariams, nes or
ganizacija būtų tvirtesnė ir 
ji galėtų nuveikti didesnius 
darbus, negu ligi šiol nuvei
kė.

8-tasis LDS seimas, beje, 
įvyks šią vasarą Clevelan- 
do mieste.

LDS CENTRO VALDY
BOS / ATSIŠAUKIMAS

Tiesoje telpa Liet. Dar
bininkų Susivienijimo Cen
tro Valdybos atsišaukimas 
į narius, raginant juos dar
buotis, kadi ligi 8-tojo dvi- 
metinio LDS seimo būtų 
įrašyta 2,000 naujų narių,

SEKASI APSIGINTI
NUO UZURPATORIŲ

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo organas Tiesa 
(sausio 15 d.) rašo;

Kroatų Fraternal is Susivie
nijimas, kurio centras randa
si Pittsburghe, susilaukė iš 
reakcininkų pusės daug ne
malonumų.* Jis buvo pa
trauktas teisman, kuriame 
reakcininkai buvo gavę prieš 
pažangius Centro Valdybos 
narius indžionkšiną. Bet da
bar pažangieji visas reakci
ninkų kliūtis baigia nugalėti.

Aštriausia kova išsivystė 
minimo Susivienijimo seime, 
kuris įvyko pereitą vasarą 
Pittsburghe. Reakcininkai, 
su tuolaikiniu prezidentu 
Butkovičiu priešakyje, dėjo 
visas pastangas Susivienijimą 
pasigrobti savo kontrolėm 
Kadangi legaliu būdu jiems 
tai nepasisekė padaryti, nes 
arti du trečdaliai delegatų 
palaikė pažangiųjų pusę, tai

* r • • " >

reakcininkai visokiais bū
dais seimo eigą trukdė, 
triukšmą sesijose kėlė. Ma
tydami, kad ir tuo nieko ne
padaro, tai' paskutines sesi
jas visai boikotavo, jose ne
dalyvavo, kad tuomi nesuda
ryti seimo kvorumo. ’Kuo
met seimas vistiek savo dar
bą varė pirmyn, ir taipgi pa
skutinėj sesijoj išrinko Cen
tro Valdybą, tai tada jie nu
bėgo pas vieną teisėją ir ga
vo indžionkšiną — drausmę 
naujai valdybai užimti vietą, 
taipgi sulaikyti pinigų trans
akciją. Jie tada šaukė, kad 
komunistai Susivienijimą už
grobę.

Naujoji valdyba, tiesa, per 
kelis mėnesius dėl to negalė
jo savo vietų užimti. Teis
mas įvyko tik gruodžio 19 d. 
Trys teisėjai tą klausimą 
sprendė. Teismas panaikino 
indžionkšiną ir pripažino,

kad,naujoji valdyba turi tei
sę užimti savo vietas. Tai bu
vo didelis reakcininkams 
smūgis. Naujoji valdyba 
tuojaus užėmė vietas. But- 
kovič ir kiti jo šalininkai bu
vo priversti iš vadovybės pa
sitraukti.

Prakišę žemesniame teisme, 
reakcininkai vistiek nenu
rimsta. Jie eina Į Pennsyl- 
vanijos Aukščiausią Teismą. 
Bet vargiai ką jie galės tuo 
laimėti. Nieko jiems negel
bėjo ir tas isteriškas šauks
mas apie komunistinį pavojų 
Kroatų Fraternaliam Susivie
nijimui.

Kroatų Susivienijimas yra 
viena didžiausių fraternalių
organizacijų. Jis turi apie 
100,000 narių, taipgi kelis 
milionus turto. Jis tvarko- ■ 
si demokratiniai, kaip ir Lie- ■ 
tuvių Darbininkų Susivieniji
mas.

Washington. — Truma- 
nas kovoja už balkono įtai
symą Baltajam Rūmui. Bal
konas lėšuotų* $15,000. *

Išvykęs po miestus pažiūrinėti, 
kaip jaučiasi apie jo priešdar- 
bininkišką Įstatymą darbinin
kai, Taft’as buvo pasitiktas 
masiniais pikietais, jį smer
kiančiais šūkiais ant plakatų ir 
šaukiamais. Čia matomieji 
kaliforniečiai, be kitko, plaka
te sako: Taft “išvogė lapą iš 

Hitlerio knygos.”

1LJA ERENBURG
(Tąsa)

Kuomi pamatuodam a s 
Harrimanas pasiima savo 
monopolijon kultūrinius se
nosios Graikijos palikimus? 
Galima pasisavinti graikų 
teritoriją (Harrimanas tą 
geriau žino, negu aš), bet 
negalima pasisavinti (net 
su užgyrimu Jungtin. Tau
tų Generalės Asamblėjos) 
nei Akropolio, nei Samotra- 
kiečių Pergalės, nei Eschi- 
lo.

Jei sargai .“vakarų kultū
ros” kreiptų tiek dėmesio 
dailės istorijai, kiek jie rū
pinasi atominėmis bombo
mis, jie matytų, jog Ellados 
dvasia pasiekė vienas tau
tas per Romą, kitas per Bi
zantiją. Nejaugi pastarasis 
kelias buvo prastesnis už 
pirmąjį?

Žymusis francūzų piešė
jas Henri Matisse ne s^kį 
kalbėjo apie tai, jog And
rius Rubliovas atstovauja 
augštumas senojo meno. 
Rubliovo kūryba yra arti
ma kūriniams menininkų 
Ochridos arba Bajano. Su
derinimas, siela, vidujinė 
laisvė, palyginus su menu 
senojo pasaulio, Rubliovb 
kūriniuose atsispindi kiek 
skirtingai, bet nei kiek ne 
silpniau negu * kūriniuose 
Čimabues arba Džotto.

Tą, ką pasakiau apie pla
stikinį meną, galima tą pa
tį pasakyti ir apie pradi
nius šaltinius literatūros, 
teatro, mokslo.

Suprantama, Rusijos gy
venimas šeši šimtai metų 
prieš tai skyrėsi nuo gyve
nimo Francūzijoj arba Ita
lijoje. Visiems žinoma, jog 
rusai sulaikė Azijos tautų 
puolimus ant Europos. Bet 
argi panašus buvo gyveni
mas ispanų, pavergtų per 
maurus, į gyvenimą anglų? 
Argi galima įsivaizduoti 
sau bet kokį panašumą į 
gyvenimą pastarųjų ?

Buvo daug bendrumo gy
venime pas visas Europos 
tautas, buvo daug ir skir
tingumo. Viename bei kita
me laikotarpiuose "Viena ar 
kita tauta įrėši pirmyn ar
ba sekė kitas. Pirmoji kny
gos spaustuvė atsirado 
Juodkalnijoje kone pirmiau 
negu Anglijoje. Vienok 
juodkalniečiai dabar nesa
ko,' kad anglai ‘ neįeina į 
bendrą visuomeninį išvys
tymą europinės kultūros.

Devynioliktame amžiuje, 
kuomet idėja bendros kul
tūros pasiekė plačius visuo
menės sluoksnius, negalima 
sau įsivaizduoti Europą, 
atskirtą nuo rusų, arba Ru
sijos, atskirtos nuo Euro
pos. Rusai, kuriuos kiti už-

Kultūros Gelbėtojai
sienio nacionalistai visuo
met priskaitė prie mokinių, 
tikrenybėje, yra ir moki
niais ir mokytojais. Pasa
kysiu, prabėgomis, kad mo
kyklos suolas mūsų šalyje 
niekuomet nesiskaitė panie
kos vieta.1

Mes žinome, kaip rusų 
romantikų poezija yra su
sijusi su romanticizmu ki
tose šalyse arba kaip jau
dino rusų pažangiąją visuo
menę ir revoliucija 48 me
tų, ir pirmieji Europos so
cialistai, ir pradžia naujos 
epochos, nušvitusios tragiš
ka užbaiga Paryžiaus Ko
munos. Nepaisant despoti- 
nės caristinės santvarkos, 
ir tuomet Europą pasiekė 
tikrieji Rusijos balsai. Ger- 
cenas buvo draugu ir įkvė
pėju įvairių tautų revoliu- 
cioneriams, Č e r n i š evskis 
nustebino Vakarų pažan
giečius, Floberis pavadino 
Turgenevą “m o k y tojum.” 
Nejaugi atsiras iš tarpo 
sargų “vakarų kultūros’’ 
nežinėlis bei niekšas, kuris 
drįstų atmesti rusų klasiki
nį romanticizmą arba rusų 
muzikos įtaką Europoje ir 
Amerikoje.

BBC (radio stotis Angli
joje — vert.), norėdama 
parodyti savo “objektyviš- 
kumą,” oro bangomis per- 
davinėjo seriją straipsnių 
apie įtaką rusų romantikų 
ant anglų literatūros. Tai 
buvo pilnai patikimi nuro
dymai ir tas prieštaravo 
BBC deklaracijoms kiek 
pirmiau transliuojamoms 
apie apgynimą “vakarų kul
tūros.” Būtų kur kas įdo
miau išgirsti iš BBC seriją 
straipsnių apie įtaką ameri
kinio kapitalo Anglijos po
litikoje... X

Kuomet Harrimanas nori 
atskirti ^vakarų kultūrą” 
nuo rusų kultūros, jis ma
no ne apie išvystymą moks
lo, ne apie literatūrą ir ne 
apie muziką, bet apie do
lerius ir kraują. Tai pilnai 
atitinka pirklybos ministrui 
valdžioje, kuri nustato sa
vo balansą ant jūros-žmo
nių kraujo, — to, kuris pra
lietas, ir to, kuris ne pro šalį 
būtų pralieti. Bet ar pa
mąstė profesoriai, literatū
ros žinovai, istorikai, ką jie 
daro, skiepydami idėją “va
karu kultūros”?

Visiems žinoma, kaip 
Hitleris elgėsi su atstovais 
vokiečių kultūros: liepsno
jo knygos Heinės ir Manno, 
Markso ir Einšteino. Pra
vartu prisiminti apie tai, 
prie ko privedė “kultūrinė 
paikystė,” nacių skelbiama, 
bandymas išlaisvinti vokie

čius nuo neva mirtingosios 
“nearijonų,” “rytų” arba 
“vakarų” įtakos. Naciai iš
metė iš muziejų ir galerijų 
francūzų kūrinius, pradėjo 
puolimą ant rusų, anglų ir 
francūzų raštu, c- v

Vokietijoje kada tai bu
vo graži muzika ir poezija, 
bet ten niekuomet nebuvo 
rimtū kūrinių, nei gero kla
sikinio romano. Panaikinę 
ryšius su “šiaurės kultūra,” 
naciai dvasiniai apvogė sa
vąją tautą. Atėmė iš vokie
čių rašytojų viską, kas ge
ras, o nuo eilinių vokiečių 
— tikrąjį meną. «

Francūzų lai kraštis 
“Komba” neseniai pranešė 
savo_skaitytojams, būk mes, 
sovietiniai žmonės, nusita
rėme “paneigti ir atmesti 
visokį Vakarų kultū’rinį 
turtą.” Be abejo, jei prie 
“didžiojo Vakarų kultūri
nio turto” “Kombo” žurna- F 
listai tokiu rūpestingumu 
atsineša, kaip jie rūpinasi 
Marshallo planu, kvailais 
surrealistų išvedžiojimais, 
tai mes juos smerkiame ir 
atmetame. Pasiskubinsiu 
nuraminti “Kombo” žurna
listus: kas pasakyta, liečia 
ne tik juos, — mes smer
kiame ir atmetame visokį 
dirbtinumą po skraiste di
džio turto, mes smerkiame 
ne Vakarų kultūrą, bet jos 
išsigimimą, ne Vajoną, ne 
Hugo, ne Rembo, bet tuos 
netikusius peckelius, kurie 
dabar (laime, prozoje) gar
bina duosnius amerikiečių 
piniguočius ir giliai huma
nitarinį charakterį atomi
nės bombos. Mes ne tik ne
pasmerkiame ir neatmeta
me gražią praeitį, — mes 
esame be jokios sau naudos 
patys geibiausieji įpėdiniai 
tos *praei ties.

Tačiau kultūra tai ne 
vien muziejai, bet ir mo- • ’ 
kykla. Kultūra ne vien se
ni tomai, saugiosą šėpose, 
bet ir vaikai, kurie rytoj 
pataps rašytojais. Tai ne 
tik praeitis, o kelias į atei
tį. Kada tai Londono apy
linkėj, Arundel parke man 
teko matyti senovės graikų 
vazą, po jos buvo parašyta: 
“Šis gražusis pavyzdys El- 
lino, meno Auksinio am
žiaus buvo rastas Sevasto
polio muziejuje užėmus Se- • 
vastopolį per anglų armi
ja.”

(Bus daugiau)

Washington. — Valdžia 
sutrumpino viešojinio laiką 
svetimšaliams svečiams A- 
merikoje nuo vienų metų 
iki 3 bei 6 mėnesių.

19, 19482 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Sausio
k



KADA BUS PASAULIO PABAIGA? - PRANAŠŲ SPĖJIMAI IR MOKSLININKŲ NURODYMAI
Biblija pranašauja “sūd- 

ną dieną” ir “svieto pabai
gą”, tik nepasako, kada bus 
galas griešnajam pasauliui. 

^xBet randasi smarkesnių 
pranašų, kurie nurodo me
tus, mėnesį ir dieną, kada 
turės žūti žemė, žmonės ir 
viskas. Nors tokie pranaša
vimai neišsipildė, bet dėl to 
nenusimena n a u j e snieji 
pranašai.

Pirm dvejii metų būrys 
nusigandusių žmonių Pasa- 
denoj, Kalifornijoj, per 
naktį sėdėjo ir meldėsi, 

> laukdami pasaulio pabaigos 
ant rytojaus. Kai kurie iš
pardavė savo mantą, atmo
kėjo skolas, ^susitaikė su 
kaimynais ir tikėjosi grei
tai su jais pasimatyti dan
guje. Jų pranašas, kunigas 
Charles G. Long skelbė, jog 
žemės rutulys eksploduos, 
kaip milžiniška atominė 
bomba. Bet nežinia, ar jis 
taipgi buvo pardavęs savo 
turtą ir atmokėjęs skolas.

Artimu žemės susprogi- 
mu įtikėjo ne tik kun. Lon- 

• go sekėjai Pasadenoje, bet 
ir tūkstančiai žmonių ki
tuose Amerikos miestuose. 
Per 48 valandas prieš pra
našaujamąją pragaištį kas 
minutė birzgė telefonai su 
klausimais į astronomijos 
observatorijas, į oro spėji
mų stotis ir mokslo įstai
gas — lengvatikiai teira

VALGĖ ŠIMTMEČIŲ 
SENUMO STEIKĄ

Gilioj senovėje buvusių 
i dramblinės veislės gyvūnų,* 

mastodonų, mėsą valgė 
daug vėliau gyvenęs Romos 

* imperatorius Claudius (43 
š. g. metuose) ir gyrė, kad 
tai buvęs geras, skanus 
steikas. Pen šimtmečius tų 
gyvūnų mėsa išsilaikė švie
žia Sibiro ledynuose.

PRAŠĖSI DAUGIAU 
KALĖJIMO

Atlanta, Ga.— Čionai tei
sėjas priteisė 20 dienų kalė
ti pražilusiam seneliui už 

* tai, kad jis naktimis palys- 
davo po svetimais namais 
miegoti. Bet dėl tokios pa
baudos senelis teisėjui tik 
tiek pareiškė: “Galite pa
skirti man kad ir 100 dienų, 
nes as visvien neturiu kur 
pasidėti.”

Kokių Keistumų Pasaulyj Esama

MEŠKOMS RIEŠUTAI, 
MEDŽIOTOJAM ŠPYGA

Maine valstijos miškuose 
praeitais metais buvo geras 
skruoblinių “riešutų” der
lius ir todėl šią žiemą me- 

< džiotojai skundžiasi, kad 
nepagauna meškų spąstuo-

• se. Esą, misdamos riešutais, 
meškos nėra alkanos ir to
dėl neina į spąstus.

ŠUO NUŠOVĖ ŠUNĮ
New Meadows, Idaho. — 

Čionai du medžiotojai, Bud 
La Fay ir Gordon Schmell 
važiavo automobiliu su šu- 
-nimfs medžioti. Pakelyje 
jie sustojo prie krautuvės 
pasipirkti kai kurių reik
menų, palikdami šautuvus 
ir šunis automobilyje. Grį
žę jiedu rado vieną šautuvą 
iššautą ir vieną negyvą šu
nį. Kitas šuo, matomai, pa
lietė šautuvo gaiduką, kuris 
paleido šūvį.

PAČIŲ— JIS TURĖJO 
BENT 55!

St. Paul, Minn. — Fede- 

vosi: Kada iš tikrųjų ateis 
pasaulio pabaiga?

Pranašas Tik Biskį 
Apsirikęs

Išaušo “paskutinė diena”, 
giedri ir skaisti. Kun. Lon
go tikintieji, matydami 
šviesią saulę, nusigando, 
kad nepasitvirtina jo pra
našystę. Jie išsėdėjo ir iš
tisą dieną, laukdami nelai
mės. Saulė jau leidosi, bet 
vis dar žemė nesprogo. Ro
dosi, jie turėjo savo pra
našą pajuokti ir pasišalin
ti. Bet ne!

Pranašas paaiškino jiem, 
kad padaręs mažiukę klai
dą savo apskaičiavimuose. 
Jie priėmė jo aiškinimą ir 
lygiai tvirtai juom tikėjo, 
kaip ir pirma. Pranašas sa
kė: Pasaulis tikrai žus, ir 
tai greitu laiku; bet duoki
te man truputį laiko giliau 
pagalvoti; tuomet aš jums 
tikrai pasakysiu, kada pa
sibaigs pasaulis.
Nesiliauja Pranašavimai
Beveik kas metai atsiran

da nauji ^pasaulio žuvimo 
pranašai, jeigu ne vienoje 
šalyje, tai kitoje.

Neseniai 20,000 Dinkel- 
buehl miesto gyventojų Vo
kietijoj išsivertė į gatves ir 
ėmė • išgąstingai melstis. 
Mat, staiga pasklido prana
šystė, kad planeta Saturnas 
ištrūko iš savo orbitos (ke- 

raliame teisme čionai laike 
pertraukos pietums, bandė 
nusinuodyti tūlas John 
Hurley, 44 m. amž., taipgi 
save vadinęsis kaipo Roy 
La Mar, kuris buvo teisia
mas už apgavinėjimus mo
terų. Viena našlė, Barbara 
Kishler, skundė jį už sukty
bę $9,000 pinigais ir kito
kia nuosavybe, šešios kitos 
moterys taip pat kaltino už 
išviliojimą pinigų iš jų. O 
kai reporteriai užklausė 
Hurley (pirm paimsiant 
nuodus), kiek jis turėjo pa
čių, tai šis tik nusijuokė ir 
pareiškė: — “Pačių aš tu
riu 55!” ’

PERKŪNO IŠGĄSDINTA 
GAVO ATLYGINIMĄ

Susižeidę dėl išgąsties 
darbininkai Massachusetts 
valstijoj dabar 'turi teisę 
gauti už tai aylyginimą. 
Taip patvarkė Mass. Su
preme Court teismas, pa
skirdamas atlyginimą vie
nai fabriko darbininkei iš 
Lawrence, Mass., kuri buvo 
suparalyžiuota per išgąstį, 
kuomet žaibas trenkė arti 
stalo, prie kurio jinai dir
bo.

1001 NAKTIS 
PASAKŲ

Padavimas apie arabiš
kąsias Tūkstančio ir Vienos 
Nakties Pasakas yra tokis: 
Viena sultoniškųjų pačių, 
vardu Scheherazade^ sakiu
si tas pasakas per 1001 nak
tį savo vyrui, tuomi atidė
liodama jo pasiryžimą ją 
nužudyti — už neištikimy
bę.

ŽUVIES AMŽIUS 
KAIP MEDŽIO

Lašyšos arba salmon žu
vies amžių parodo jos rutu
liai, panašiai kaip kad sker
sai perpjauto medžio žiedai 
vienas aplink kitą.

Parūpino P. K—s. 

lio aplink saulę) ir baisiu 
smarkumu lekia tiesiog į 
Dinkelbuehlį. Šimtai tūk
stančių vokiečių kituose 
miestuose taip pat buvo pu
siau apmirę nuo išgąsčio, 
kad Saturnas supleškins 
Vokietiją ir visą žemės ka
muolį.

Buv^Z spėjama, kad tą 
gąsdinimą iškepė naciai; e- 
są, jie tikėjosi, jog talki
ninkai taip pat pabūgs Sa
turno ir nustos taip varžę 
vokiečius.

(Saturnas, 763 kartus to
kio dydžio kaip žemė, yra 
vidutiniai už 936 milionų 
mylių nuo žemės. Vidutinis 
žemės atstumas nuo saulės 
yra 92 milionai ir 897 tūk
stančiai mylių.)

Danijos Pranašas
Vienas keisčiausių nau

jųjų pranašų buvo Danijos 
pilietis J. Mikkelsen. Jis, 
užsiželdinęs didelę barzdą 
ir apsivilkęs ilgiausiu švar
ku, netikėtai pasirodė sos
tinės Kopenhageno gatvėse 
ir ėmė baisingai šaukti, kad 
artėja visuotinas tvanas 
(“patapas”). Mikkelsenas 
skelbė, kad jis esąs iš nau
jo įsikūnijęs bibliškasis pra
našas Danielius. Jis tvirti
no, kad šis tvanas net ar
šiau nušluos pasaulį, negu 
Nojaus laikais. Dabar, gir
di, “patapas” vėl sunaikins 
visą žmonių veislę, apart 
paties Mikkelseno ir jo se
kėjų. Tad kai kurie Mik
kelseno mokiniai ir puolėsi 
statytis arkas, išsigelbėji
mui nuo pasaulinio tvano.

Artėjant tariamo tvano 
dienai, Mikkelsenas gavo 
nacių leidimą išplaukti jū
ron ir ten laukti patapo. 
Kuomet Mikkelsenas su bū
reliu artimiausių savo mo
kinių plaukė jūron žvejinė- 
se valtelėse, tai tūkstančiai 
nusiminusių danų susirinko 
pakrantėn atsisveikint pra
našą ir laukti mirties.

Neužilgo po to pasklido 
gandas, jog Mikkelsenas 
buvo anglų šnipas. Jūroje jį 
pasitikęs Anglijos submari- 
nas, ir-''Mikkelsenas perda
vęs anglam svarbius doku
mentus apie nacių tvirtoves 
Danijoje.

Karui pasibaigus, Mik
kelsenas vėl pasirodė Dani

JUOKAI IŠ KARČIOSIOS BUITIES TIKROVĖS - 
ŽIOPLUMO, KLAIDŲ IR KITOS NEGEROVĖS

Ir šioji prašmatnybė — Krieno specialybė
Banko “Bizniui” Ambicija

Valkatos tipo vyriškis 
sulaikė einantį gatve džen- 
telmaną ir paprašė dešim
tuko nusipirkti sau maisto.

— Argi tamsta negali 
įeiti į kokį nors pelninges
nį užsiėmimą, negu šis? — 
užklausė lyg ir prikaišio- 
jant jam elgetavimą, džen- 
telmanaš.

— Aš norėčiau atsidaryti 
banką, jeigu tik galėčiau 
tam tikslui gaūti įrankius, 
—atsakė lyg ir nusiskųsda- 
mas dėl savo likimo užklau
stasis.

APIBŪDINIMAI
Susirūpinimas: Už ne

smagumą užmokėtas nuo
šimtis pirmiau, negu ne
smagumas ateina princi- 
pialiai.

Rūpinimasis yra kaip ta 
supamoji kėdė — joje sė
dintysis ..turi judėjimą," bet 
tuomi judėjimu niekur /ne
nukanka.

joj ir vėl pranašauja visuo
tina tvana.C , c

Floridos Uraganas ir 
“Pasaulio Pabaiga”

Ypač padaugėja “svieto 
pabaigos” pranašavimai 
per didžiąsias audras ir že
mės drebėjimus.

‘ Kuomet pernai smarkusis 
viesulas - uraganas artėjų 
prie Floridos, tai Grady 
Norton, viršininkas Jungt. 
Valstijų įstaigos dėl įspėji
mų prieš audras, gavo dau
gybę laiškų; jie pranašavo, 
kad ateinąs naujas visuoti
nas tvanas nubaust grieš- 
nąjį pasaulį.

Hollywoodo Pranašas
1946 m. spalių 3 d. rašy

tojas Maurice Decobra pa
skelbė iš Hollywoodo, jog 
atominės bombos išradimas 
ir kiti ženklai, girdi, tikrai 
rodo, kad netrukus bus “ka
put” pasauliui. Decobra buvo 
taip įsitikinęs savo prana
šyste, kad padarė testamen
tą, užrašydamas Papeete 
miestui,' Tahiti, savo kny
gyną su 17,000 knygų ir 
brangius meno kūrinius.

Tahiti yra Prancūzų val
doma 600 ketvirtainių my
lių sala tolimajame Pacifi- 
ko Vandenyne. Matyt, jisai 
sprendė, kad Tahiti turi 
geresnę progą išvengti tos 
“koronės”, negu Hollywoo- 
das.

Senoviniai Pranašavimai
Senovės vokiečių padavi

mai lėmė, kad bus sunaikin
tas tuometinis pasaulis, o 
paskui pakils nauja žemė iš 
jūrų gelmių.

Senovinės Graikijos fi
losofai tikėjo, kad pasauli
nis gaisras (Ekpyrosis) su
degins žemę. Naximenes, 
vienas tų filosofų, 600 me
tų pirm krikščionių gady
nės, tvirtino, kad per tam 
tikrą laikotarpį senieji pa
sauliai žūsta ir jų vieton 
nauji gema. Jisai sakydavo, 
iog žmonės turi džiaugtis, 
kad taip ilgai išliko žemė su 
savo gyventojais.

Nostradamas
Nostradamas, turbūt, pla

čiausiai išgarsintas krikš
čioniškas pranašas, rašė: 
“Dangiškos jėgos sunaikins 
žemę 1999 m. liepos mėnesį.

Taksi: Tai ilgiausias at
stumas tarpe dviejų susisie
kimo vietų.

Išmintinga Lyrika
Štai čia patarimas

ir išmintis,7 /

'Kurio nauda turėtų būt 
plati, —

Iš JOS geresnė būtų 
atmintis,

Negu kad būtų x 
likusi PATI.

Atsišiepimas
Jeigu pasaulis juoksis iš 

tavęs, tai ir pats juokis 
atgal prieš jį, — kadangi 
pasaulis yra tiek pat juo
kingas, kaip ir pats esi.

Kepurinis Mandagumas
Du frentai kartu eidami 

susitiko gražuolę, prieš’ ku
rią vienas tuojau nusivožė 
kepurę.

—f Ar tai pats pažįsti šį 
angeliuką, kad prieš ją ke
purę nusiėmei? — klausia 

Tatai rodo žvaigždžių ke
liai,' kuriuos galima ap
skaičiuoti.”

Toliau jis pridūrė: “Aš 
laikau save gabiu išprana
šauti, kas dėsis žmonijos is
torijoje iki 37i97 metų”, — 
tai yra, už 1798 metų po to, 
kai jau sunaikinta visa že~- 
mė! O kur žmonija gyven
tų be žemės?

Nepaisant tokių Nostra- 
damo prieštaravimų, dar 
ir šiandien tūkstančiai žmo
nių tiki jo pranašystėmis.

Nostradamas buvo fran- 
cūzų astrologas, įvykių spė- 
jikas pagal žvaigždes. Jis 
gimė 1503 metais, mirė 1566 
m.
Vienuolio Pranašyste apie 
Pasaulio Galą 1895 m.
Ispanijos vienuolis Eu

sebio nugąsdino didelę dalį 
Europos žmonių, pranašau
damas pasaulio sunaikini
mą 1895 m. rugsėjo 24 d: Jo 
pranašystė sukėlė tokius 
plačius sąjūdžius, jog net 
šimtai laikraščių spausdi
no atsišaukimus, kad žmo
nės ramiai laikytųsi ir 
vengtų sumišimų. Lietuvos 
žmonės tada taipgi dūsavo 
ir meldėsi per naktį, reng
damiesi kelionei į “kitą pa
saulį.”

Ant rytojaus, rugsėjo 25 
d. laikraščiai užtikrino, kad 
žemė tebėra sveika, sukasi 
aplink savo ašį ir atlieka 
paprastą savo kelionę ap
link saulę.
Pranašaujama Pražūtis 
nuo Kometų ir Planetų
Daugelis pranašų lėmė, 

kad kokia kometa, planeta 
ar mėnulis staiga kris ant 
žemės ir -sudaužys bei su
degins ją. Kiti pranašavo, 
kad pakils jūros ir panar
dins visą sausumą. Dar ki
ti įspėjo, kad nauja ledų 
gadynė arba pasaulinis ma
ras sunaikins žmoniją. Yra 
ir tokių, kurie pasakoja, 
kad žemės viduriuose gyve
ną “slaptingieji sutvėri
mai” — troglodytai, kurie, 
galų gale, išeisią paviršiun 
ir pašėlusiai žudysią žmo
nes. Vis tai tik įsivaizdavi
mai ir pasakos.

Mokslininkų Aiškinimai
Neseniai buvo išsiuntinė

tas klausimas eilei žymių 

vienas kartu ėjusių.
— Ne, aš tai nepažįsti! 

jos, bet ši kepurė yra Čalio, 
kuris ją pažįsta.

Aukštesnėe tarmė— 
aukštesnė kaina

Rašytojas:— Kiek jūs 
skaitysite man rendos už 
kambarį keletai savaičių, 
kol aš čionai rinksiu me
džiagą savo provincijinės 
novelės knygai?

Rendavotojas: — Penkis 
dolerių per savaitę, jeigu 
kalbėdamiesi su mumis ne
vartosite aukštesnės termi
nologijos. Kitaip, tai bus 3 
doleriai ekstra.

Geriausias būdas pasilai
kyti draugą yra — neati
duok jo kitiems.

Kas klausia — neklysta, 
kas juokiasi — plaučiais 
rfeserga.

Toks ir jūsų —
P. Krienas.

Amerik. mokslininkų: Kaip 
galėti! žūti žemes rutulys?

Mokslininkai davė tokius 
atsakymus:

Yra tik 2 nuošimčiai ga
limybės, kad žemė kada 
nors galėtų susidurti su ko
kiu erdvės kūnu ir taip su
dužti ai* sudegti. Giacobini- 
Zinner kometa 1946 m., as
tronominiai matuojant, bu
vo netoli žemės. Žemė praė- 
ėjo tik už 131,000 mylių nuo 
vietos, kur ta kometa buvo 
pirm 8 dienų. Bet kometos 
medžiaga tokia reta-lengva, 
jog labai abejojama, ar ji 
galėtų sunaikint žemę.
Ar Saulė Galėtų Susidurt 

Su žvaigžde?
New Yorko Hayden Pla

netariumo mokslinink. Ro
bertas Coles pripažįsta, kad 
už bdionų metų saulė galė
tų susidurt su kita žvaigž
de; arba arčiau pasitaikiusi 
žvaigždė galėtų savo pri
traukimu (gravitacija) pa
imti “nelaisvėn” žemę ir 
nusitempt į tolimą visatos 
kampa.

Žymėtina, jog saulė da
bar lekia link Hercules 
žvaigždyno po 12 mylių kas 
sekundą; o lėkdama, saulė 
nešasi žemę ir kitas, savo 
planetas.

Tvirtinama, kad būtent 
per žvaigždės susidūrimą 
su saule atsirado žemė, 
Marsas, Venera ir visos ki

Įdomu ŽinotL Kas Dar To Nežino
KAIP IŠSKIRTI ŽVAIGŽ
DES NUO PLANETŲ

Lengviausias būdas, tai 
atsiminti, jog žvaigždės 
spinduliuoja, o planetos, pa
prastai, ne. Bet tikresnis 
būdas yra tėmijimas, ar 
žvaigždė arba planeta kei
čia savo poziciją, žvaigždės 
išsilaiko beveik toje pačioje 
vietoje per eilę metų, kuo
met planetos keičia savo po
zicijas kiekvieną naktį.

RAUDONGALVIŲ 
NUOŠIMTIS

Iš visų Amerikos gyven
tojų tiktai 3 nuošimčiai yra 
raudongalviai — turintieji 
rausvos varsos plaukus., 

I

POJŪRINĖS TELEGRA
FO vielos-lynai

Visos žemės okeanuose 
ant dugno randasi telegra
finių vielų arba lynų tiek, 
kad susidarytų apie 300,- 
000 mylių, ilgis, jeigu jas . 
ištiestum viena kryptimi. O 
jeigu vyniotum aplink že
mės rutulį, tai pakaktų ap
sukti aplink žemę trylika 
kartu, v

POLICISTO IR LAIŠKA
NEŠIO EISENA

Kas daugiausia išvaikš- 
čioja per dieną— policistas, 
ar laiškų išnešiotojas? — 
Laiškų išnešiotojas, kuris 
per dieną vidutiniai išvaik- 
ščioja 22 mylias. Tuo tarpu, 
savo dieninių pareigų laike, 
policistas per dieną ivaikš- 
čioja 14 mylių (jeigu jis 
priderančiai pildo ' savo 
pareigas).

SKIRTINGI AUKŠTU
MAI UPĖSE

Šiauriniame žemės pus
rutulyje vanduo dešiniame 
šone yra aukštesnis, o kai
riame šone žemesnis. Tuą 
pačiu metu pietiniame že
mės pusrutulyje esančių 
upių vandens aukštis pa
kraščiais yra atbulai.

tos saulinės planetos. Aiš
kinama šitaip. Milžiniška 
žvaigždė atsimušė į saulę. 
Buvo nuplėšta didžiuliai 
gabalai dujų nuo saulės. Jie 
ėmė suktis aplink saulę. Il
gainiui iš tų atplėštų dujų 
ir išsivystė kietos planetos.

“ Bet nesirūpinkite dėl 
saulės susidūrimo su Her
cules, sako astronomas Co
les. — Herculeso žvaigždy
nas dar taip toli, kad sau
lės nepasieks jo per nesu
skaitomus amžius.”
Gyvybės žuvimas dėl šalčio

Mokslininkai lemia, kąd 
šaltis, turbūt, greičiau, ne
gu bet kokia kita priežas
tis sunaikins gyvybę ant 
žemės. Tokią galimybę jie 
numato 80 nuošimčių. Sau
lės karštis turės kada nors 
išsieikvoti. O saulės karš
čiui išnykus, 1 žemė neteks 
pačios gyvybės versmės. 
Bet dėl to dar nereikia rū
pintis. Per kelis milionus 
metų saulė švies ir kaitins 
panašiai, kaip dabar, be jo
kių pastebimų saulinės jė
gos sumažėjimų.

Garsusis anglų astrono
mas Sir James Jeans ap
skaičiavo, kad žmonėms ir 
gyvuliams užteks saulės ši
lumos dar per desėtką bi- 
lionu metu, v C

(Pabaiga 5-tam pusi.)

SACHAROS TYRAI
Žinomieji smiltingieji Sa

charos tyrai gilioje praeity
je nebuvo tokis dykumos 
kraštas, kokiu jis yra da
bartiniame laike. Dar ir da
bar kai kuriose vietose yra 
vagotos žymės senovėje ten 
tekėjusių upių per to kraš
to kalnus ir akmenis pirm, 
negu ji tapo dykuma.

INDIJONŲ PADERMĖS
Jungtinėse Valstijose e- 

sančių indijonų randasi a- 
pie 200 skirtingų genčių — 
ir jų tarpe yra 55 skirtin
gos kalbų tarmės.

BALTAKALNIERIŲ IR 
JUODRANKIŲ AMŽIS

Kurie darbininkai ilgiau 
gyvena — ofisų ar dirban
tieji fabrikuose? Sulyg 
šios srities tyrinėtojų ap- 
skaitliavimo, taip vadina
mieji “baltakalnieriai” dar
bininkai, dirbantieji ofisuo
se, apie 5 metus ilgiau gy
vena už dirbančiuosius fab
rikuose.

KOKS PROSAS 
GERIAU PROSINA

Kai kitrie žmonės mano,* 
kad juo sunkesnis yra pro
sas, juo geriau jis prosina. 
Tikrovėje, tai geležinis pro-/ 
sas sveriantis trejetą bei 
ketvertą svarų, prosina ly
giai tiek pat gerai, kaip ir 
sunkesnis, sveriantis septy
nis bei aštuonis svarus. O 
tai yra dėlto, kad prosini- 
mas priklauso nuo proso, 
karštumo ir tuo metu esa
mojo drabužyje drėgnumo, 
o ne nuo jo sunkumo.

Pateikė P. K.

Jaunuolių klaidos — yra 
jų privilegija, bet surimtė- 
jusiems klysti — tai'jau nu
sižengimas.

3 pusi.—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily)

Pirm., Sausio 19, 1948
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PAS KUTINlFcAR AS
-10-4.47— * (Istorine Apysaka) w —84—
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■h Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
x — Tai mat, kokie mes neišmanė
liai ! ... 0 mes kitaip manėm!...

Kaimiečiai juokėsi, o kalbėtojas, pa
drąsintas minios pritarimo, vėl kreipėsi 
į Vostorgovą:

— Taį išeina, batiuška, pirmiausia 
reikia dangaus karalystės prašyti, o 
paskui jau žemelės?

Atsakymo nesulaukdamas, jis tęsė to
liau tuo pačiu pusiau pašaipos tonu:

— Kad mums pirmiau žemelės gauti, 
o apie dangaus karalystę patys Dievo 
šventykloj pasimelsim ...

Kalbėtojas atitiko minios nuotaiką. 
Įtempimas išsiliejo visuotinu garsiu nuo
monių pasikeitimu. Visi kartojo girdėtas 
frazes ir jas papildė savo pastabom:

— Tikrai žemelės reikėtų!. .. Žmonių 
vis daugėja, o žemės nepakanka.. . Nėra 
kuo maitintis... Greit jau badu dvė- 
sim ... Jau ir dabar iš bado kartais pun- 
tam ... O kiek numirė, kapuos vietos ne
pakanka ...

Ir paskui visi padarė bendrą išvadą:
— Tikrai, Grigorijau! ... Tiesą kalbi, 

G riša!...
O iš paskutinių eilių suklego moteriš

ki balsai:
— Štai ką reikėtų į Dūmą pasiųsti! 

Tai jiems teisybę į akis pliektų! Tai mū
sų Grigorijus! Jis tai savųjų neužmirš
tų!

Miniai kiek nurimus, sumišęs ir su
pykęs dėl nepasisekimo, Vostorgovas 
šiaip taip baigė savo pranešimą ir nuėjo 
nuo katedros.

Žmonė^, nė klausyti nebaigę, skirstė
si, vis dar nerimdami:

— Kur čia mums!... Kur be dangaus 
karalystės!

O šios dienos herojus, kalbėtojas Gri
gorijus Rasputinas, į kurį su padėka 
žiūrėjo kaimiečiai ir ugnies kibirkštėle 

/žėrinčiom akim žvelgė kaimietės, ėjo mi
nios apsuptas iki pat namų. Žmonės pa

lydėdami jį pagerbė už jo drąsą ir giliai 
jų širdį palietusius žodžiui. Nuo tos die
nos Grigorijus Rasputinas pasidarė Po- 
krovsko kaimiečių dievaičiu.

Visai kitaip į Rasputino elgesį pažiū
rėjo vietos valdžios žmonės. Jie atsipra
šinėjo Vostorgovo dėl patirto nesmagu
mo ir siūlė nubausti nemandagųjį mu
žiką. Tačiau Vostorgovas ne tik pasi
priešino tam pasiūlymui, bet paėmė iš 
isprauninko Kazimirovo pasižadėjimą, 
kad jokių bausmės žygių prieš Rasputi- 
ną nebus imtasi.

— Jis mums dar bus reikalingas, — 
pasakė Vostorgovas isprauninkui apie 
Rasputiną. Matyt, Vostorgovas jau tuoj 
sumetė, kad gudrusis mužikėlis gali bū
ti naudingas monarchistų tikslam.

Tie Vostorgovo žodžiai apie Rasputi
ną greit pasklido po kaimą, padailinti, 
paįvairinti versijom, kad “tokie žmonės 
ii’ reikalingi carui,” “jei daugiau tokių 
žmonių būtų, valstiečiai tuoj žemę gau
tų” ir panašiom. Tai dar labiau pakėlė 
Rasputino garbę.

Grįžęs iš savo kelionės į Maskvą, Vos
torgovas monarchistų centro komitete 
pasakojo savo įspūdžius. Nenutylėjo jis 
ir apie nuotyki Pokrovsko kaime ir drą
sųjį kaimietį kalbėtoją. Čia pat jis pada
rė išvadą, kad tokie kaimiečiai, iš liau
dies išėję ir žmonių gyvenimą pažįstą, 
jų psichologiją suprantą, gali daugiau 
padėti, negu kalbėtojai inteligentai. Jis 
ir pasiūlė sudaryti grupę tokių valstie
čių agitatorių, patardamas įtraukti, ir 
Rasputiną, kurį trumpu laiku išlavin
siąs'ir padarysiąs monarchistų sąjungos 
idėjų skelbėju. Centras sutiko su tuo 
pasiūlymu ir per valdžios įstaigas už
klausė smulkesnių žinių apie Rasputino 
asmenį. Susirūpinęs isprauninkas išna
grinėjo Rasputino biografiją ir smul
kiausiai pranešė visas žinias, nenutylė
damas, kad Rasputinas pabėgusio'kator
gininko sūnus ir jo tikra pavardė No- 
vych, o pats Grigorijus seniau kažką 
bendra turėjęs su arklių vogimu, dabar 
dėl pasireiškusio pamaldumo žmonių 
gerbiamas, bet daugelis jį keikia kaip iš- 
tvirkautoją ir moterų suvedžiotoją.

Staiga į Pokrovsko kaimą seniūno 
vardu atėjo raštas, kuriuo pareikalauta 
Rasputiną skubiai pristatyt? į apskrities 
miestą. Seniūnas, savaip supratęs tą 
raštą, liepė suimti Rasputiną ir su sar
gyba nuvaryti į Tiumen.L Bet Tiumeny

isprauninkas Kazimirovas iškoliojo Ras
putiną atvedusius sargybinius, kodėl ne
atgabeno jo arkliais, nes įsakyta buvo 
skubiai pristatyti.

Rasputino išvežimas sujaudino po- 
krovskįečius.

—Pakars, būtinai pakars dabar!—kal
bėjo valstiečiai. Tik išmintingesnieji įti
kinėjo, kad pirma jis bus teisiamas ir 
gali ne pakarti, o tik nusiųsti į katorgą.

Isprauninkas Kazimirovas pasirūpino 
atitaisyti pirmąjį nesusipratimą ir labai 
mandagiai elgėsi su Rasputinu. Jis davė 
Rasputinui geriausią vežimą iki stoties 
nuvažiuoti ir du žandarus palydovais. 
Isprauninkas parašė ir stoties viršinin
kui, kad gerai tuo keleiviu pasirūpintų. 
Rasputinui traukiny suteikė atskirą ku- 
pę ir kelionei paskyrė žandarą palydėti 
iki Maskvos. Rasputinas neužmiršo šios 
kelionės geradarių ir paskui juos gau
siai apdovanojo ir padėjo jiem tarnyboj 
kilti, bet visiem jį skriaudusiem jis 
smarkiai atkeršijo, jų tarpe ir savo kai
mo popui, kuris blogai apie jį atsiliepė.

Rasputinas gerokai sumišo, kai pama
tė stoty jo laukiantį tą patį popą Vos
torgovą, kuriam jis savo pastabom tiek 
daug nesmagumų padarė. Jis prisiminė 
savo areštą kaime, visą kelią lydėjusius 
žandarus ir nieko gero iš tos kelionės ne
laukė. Prisiminė jis karčias žmonos ir 
vaikučių ašaras jį išlydint ir keikė tą 
dieną, kada savo neatsargiais žodžiais 
trukdė kalbėtoją iš sostinės.

Vostorgovas norėjo eiti su Rasputinu, 
bet žandaras pareikalavo pirma užeiti į 
stoties žandarų skyrių, nes jis turi ati
duoti Rasputiną tik “po parašu.” Tą 
formalumą atlikus, Vostorgovas su 
Rasputinu liko vienu du ir važiavo Mas
kvos gatvėm. Rasputinas lengviau atsi
duso, nes manė, kad tuoj jį ir veš į kalė
jimą. Vostorgovas labai mandagiai kal
bėjosi su Rasputinu, klausinėjo apie na
mus, apie isprauninką, apie mokytoją. 
Rasputinas dėl viso ko daugiau tylėjo. 
Į Vostorgovo namus atvažiavus, Raspu
tinui nurodė atskirą kambarį ir pasiūlė 
iš kelio pasilsėti.

Už kelių dienų Rasputinas, Vostorgo
vo paruoštas ir pamokytas kaip elgtis ir 
kaip kalbėti, apskustas, ’ švarus, nauju 
švarku, naujais marškiniais ir batais 
apsivilkęs, stojo prieš monarchistų cen
tro komitetą. Čia įvairiai į jį pažiūrėjo, 
vieni paabejojo, ar jis tiks į politinius 
kalbėtojus, kiti matė jame ypatingą gu
drumą, suktumą ir pranašavo, kad jis 
“gali toli eiti.” Tik vienas monarchistų 
vadų Bulacelis griežtai pasakė: “Jūs 
laukiat iš to mužiko naudos, o susilauk- 
sit didelės žalos ...”

Vostorgovo planai buvo daug platesni. 
Jis Petrapily aukštųjų ponių salionuos, 
ypač garsiajame grafienės Ignatjevos 
salione, jau suspėjo papasakoti apie savo 
nuotykius Sibire ir ekspancingąjį muži
ką Rasputiną, kuris savo kaime laikomas 
šventuoju ir stebukladariu. Tai nepa
prastai sudomino grafienių, kunigaikn 
štienių, ministerienių ir kitokių tituluo
tų ponių ratelį. Jos visos labai norėjo 
pamatyti tą nepaprastąjį vyrą. Vostor- 
govui to ir tereikėjo. Jo planas vykdėsi, 
lyg iš gaidų. Rasputinas buvo jam gera 
parama įgyti įtaką aukštosios aristokra
tijos sluoksniuos, o gal ir į Caro rūmus 
patekti. Jam, paprastam misionieriui, 
tai buvo didelė ir daug žadąnvi karjera.

Taip dirvą paruošęs, Vostorgovas su 
Rasputinu atvyko į Petrapilį. Grafienės 
Ignatjevos salionas jau su dideliu ne
kantrumu laukė ir degė noru pamatyti 
nepaprastą Sibiro “šventąjį” mužiką.

Tokiu tai būdu vaizduoja Rasputino 
atsiradimą Petrapily eilė šaltinių. Bet 
tas pasakojimas visai neatitinka kitiem 
duomenim. Pagal šį pasakojimą išeina, 
kad Rasputinas atvykęs III Dūmos rin
kimų metu, tai yra 1907 m. Tačiau kiti 
šaltiniai rodo, kad Rasputinas Petrapi
lio salionuos pasirodė jau apie 1903 m., 
o caras Nikalojus II savo dienyne 1905 
m. lapkričio 1 d. užrašė: “Šiandien priė
miau Dievo žmogų Grigorijų Rasputi
ną.” Kiek smulkios ir.tikslios yra žinios 
apie Rasputino galą, tiek sunkiai suvo
kiamos žinios apie jo nepaprastos kar
jeros pradžią. Bet taip jau dažnai esti: 
visi žino apie žymesnio žmogaus mirtį; 
o apie jo gimimą niekas nesužino. .

(Bus daugiau) '

Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

(Tąsa)
Jiem dviem besikivir- 

čiuojant, štai ir įslimpina 
senyvas barzdotas leidėjas. 
Vyras, nieko neklausęs, 
griebė senį už krūtinės, su
purtė gerai ir paduoda kar
dą. Pats griebia kitą. Bus 
dabar dvikova, duelis, anų 
laikų papročiu. O čia įeina 
ir dramos kritikas, irgi sau 
rimta žmogynas. — Ir tu 
čia nosį kiši į mano šeimos 
dalvkus... 4z

Čia pasirodo ir tarnaitė. 
Sumišimas, nesusipratimas, 
ką gali gaut.., Įraudęs, 
skaugės suėstas vyras gal 
būtų ir apalpęs. Bet per tą 
ermyderį išeina aikštėn, 
kad “Teodolinda” tai dra
mos vardas, ir ją parašė jo 
žmonų te. Nuotaikos ūmai 
persikeičia, išsiblaivo, vy
ras ima atsiprašinėt savo 
pačiukę... ir visa kas bai
giasi laimingai.

Broktoniečių įdėta gražių 
pastangų. Atvaidino pa
girtinai, taip, kaip veikaliu- 
kas reikalavo. O komediju- 
kė nieko sau.

Koliai ten, anapus užuo
laidos, tapo nustumdytos 
scenerijos, pirmininkė Jo- 
nušcnytė - Stenslerienė pa
kvietė jaunuolėlę vyturietę 
Florutę Kazokevičiūtę, ak- 
ordionistę. Mūsų šaunioji a- 
kordionistė energingai iš
pildė iš Bedriko Smetanos 
operos “Parduota nuota
ka” dinamiškąją polką ir 
furiantą ir tuoj paskui— 
garsųjį Čaikovskio “Gėlių 
valsą”. Vis tai — sudėtinga 
muzika, ir jai išpildyt rei
kia įgudusio muziko. Mūsų 
Florutė tatai mums įrodė, 
kaip negalima geriau.

Nutupė ant estrados mū
sų balsingasai brukliniš- 
kis “Vyturėlis”, visas gra
žusis stygų ansamblis, jau
nuolio Edvardo židžiunuko 
(Sidney) vadovybėje. Ką 
užsimojo, tą ir padarė, dar 
ir su kaupu. Davė visą mir
guliuojantį liaudiškų melo
dijų rinkinį, skoningai su
narpliotą, sumoduliuotą. 

Tai graudenančiai, rimtai, 
tai ilgesingai, tai lengvabū
diškai ir atkakliai, tai vėl 
graudžiai, ašarotai skambė
jo stygų ansamblis, daino
mis be žodžių išliedamas 
“Rusijos sielą”, visokius jos 
išgyvenimus, nuotaikas, po
sūkius, ir kada “Skaisčiai 
šviečia mėnulis”, ir kada 
motinėlė Volga, audros į- 
siūbuota, svaido, raito savo 
bangas, gena į Kaspijos jū
rą, ir kada sengalvėlė mo- 
tiha, suokdama, rauda sa
vo \ sūnaus kazoko, savų 
karštą galvą paguldžiusio 
kovoje su priešu piktuoju, 
klastinguoju...

Ir tuoj įkandin išsirikia
vo visas grakštusis “Vytu
rėlio” . merginų penketas, 
pridarniai uniformuotas ir 
maloniais balsais apdovano
tas. Sudainavo Miko Pet
rausko “Vakarą” ir Zvier- 
kovo “Gitaros serenadą.” 
Sudainavo melodingai, at
mintinai. Padarė dar vieną 
savo menišką rekordą, dar 
vieną pliusą.

Paskui prie fortepijono 
sėdo jaunutė, lanksti, ener
ginga Šalinytės - Sukackie
nės mokinė Marytė Gotli- 
baitė (Miriam Gottlieb). Iš 
po jos miklių, greitų pirš
telių ėmė kilti Šopeno, čiųr- 
lionies ir Reinholdo verpe
tingi garsai. Nelengvi iš
judinti pianą, kad jis pasi
darytų plačiajai publikai

malonus ir įdomus klausyti. 
Bet Gotlibaitė sugebėjo 
taip padaryti. Garbė ir pa
dėka jaunutei pianistei ir 
jos mokytojai Šalinytei.

Ties pianu atsistoja Al
bertas Vasiliauskas, o prie 
paties piano — Pranas Ba- 
levičius (Frank Balwood), 
jam akompanudt.. Vasiliau
sko tvirtas, skardus teno
ras, jau gražiai išlavintas ir 
jautriai moduliuoja m a s. 
Artistiškai išpildė A. Kača- 
nausko “O, kaij) miela iš
girst” ir Balevičiaus su
komponuotą, pirmą kartą 
patiekiamą “Dainą supin- 
siu” (Siasio Jasiulionio žo
džiai). Štai jums įdomi ir 
žymėtina kombinacija. 
Trys skirtingų meno šakų 
artistai, visi trys lietuviai, 
Amerikoj išbujoję, krūvon 
suliejo savo meninius kūri
nius ir dabar tą trilipį tva
rinį — premjerą patiekė 
plačiajai lietuviškai publi
kai. &

Vasiliauskas turi didelių 
potencialių artistiškų gali
mybių. Gamtos jam duotas 
stiprus, gražus balsas. Jau 
ir dabar gerai išmiklintas 
ir gabiai suvaldomas, o pats 
dar jaunikaitis, pačiam ge
rume, tvirtas, gražus vy
ras. Tik reikia noro, patva
rumo, nusisprendimo, o jo 
žvaigždė žibės aukštai ir 
plačiai. Jau ne kartą jis 
spėjo šauniai pasirodyt per 
radiją ir koncertuose.

Šio vakaro programos 
numerius prisiėjo gerokai 
perkilnot, kitus net rytdie
nai atidėt. Tai todėl, kad či- 
kagiškiai menininkai dar 
nespėjo čia pribūti. Pirmi
ninkė Jonušonytė - Stensle
rienė paskelbė, kad čika- 
giečiai bus vėliau: jie jau 
Niu Jorke, truputį pasistip
rins, sparnus išlygins — ir 
pribus čia, nors ir bus labai 
privargę, be miego dvi nak
tis išbuvę tvankiame buse...

Ant pastolio išeina liek
nutė, jaunutė" Lelija Šimele- 

[vičiūtė, niūvarkiškio vaiki
nų okteto akompanistė, sie- 
tynietė. • Ją pianu palydi 
Bronė Šalinytė - Sukackie
nė. Jos balsas pusiau sopra
no arba lengvas • alto bal
sas. Padainavo W. Jester’io 
“Naktele skaisti” ir ariją iš 
Sen Sano operos “Samsonas 
ir Dalila”: “Mano širdis ta
vo balsui klusni.” Abi dai
nos nelengvos, reikalauja 
švelnių niuansų ir geros 
balso moduliacijos. Išpildy
ti jas sunkiau, negu papra
stą liaudies dainelę. Lillian 
Simel parodė ' daranti pa
stangų tatai atsiekti. Ir ji 
toliau lavinsis, platins baįso 
diapasoną ir darys, meninės 
pažangos.

Išeina Jonas Valentis, re
žisierius, aktorius, gilus 
menininkas. Aiškina, skai
to, recituoja, dekliamuoja 
garsiojo ^Šekspyro “Hamle
tą”. Visa tai išpildo jaut
riai, artistiškai, pilnutiniai. 
Mes apie Šekspyro retas 
kuris> ką nusimanom. O jis 
poetas, dramaturgas pasau
linio maštabo. Kiekvienas 
jo sakinys turi prasmę, 
kiekviena eilelė »yra pamo
ka, kiekvienas posmas nuo
stabus poezijos šedevras.

Nelengva Šekspyrą su
prasti, nebent' gerai žinai 
anglų kalbą. Tai Jonas Va^ 
lentis pats išvertė lietuvių 
kalbon ištisus “Hamleto” 
posmus. Visa tai atliko gi
liai ’ meniškai, su įsigyveni
mu į dramos asmenų roles, 
su per j autiniu jų sielos po

sūkių, jų motyvų, su giliu į- 
sijautimu į vaidmens kūry
ba, v

Įsiklausius į Valenčio bal 
sinį meną, į jo šiltą, proto 
ir širdies stygomis valdo
mą dikciją; įsisąmoninus 
dramos herojų pastangas, 
motyvus ir veiksmą;’ įsižiū
rėjus į aktoriaus mostus, 
mimiką, akių ir veido žai- 

iseną, — negalima nesutikti, 
kad tai didžiulis meniškas 
darbas, kad čia daug įdėta 
širdingų kūrybinių jėgų, 
kad čia yra gyvas pavaiz
davimas teatrinio meno, pa
moka ir pavyzdys mūsų ak
toriams, kokio gilaus ir 
rimto reikia prisirengimo...

• Publika klausėsi ausyla, 
klausėsi įdėmiai, bandė kai 
ką suprasti, susivokti per
duodamosios dramos pai
niavoj. O tai irgi nelengva. 
Sambūrys labai didžiulis, 
mišrus, nepasirengęs to
kiam aukštos rūšies teatri
niam vaizdavimui. Kaip bū
ti/ gerai, jei mūsų įgudęs 
aktorius ir vaidybinio me
no mokytojas sušauktų ka
da mažesnį, intymesnį me
no mėgėjų susirinkimą ir 
jam vėl pakartotų savo šio 
vakaro draminį pavaizdavi
mą. Valenčio širdingos pa
stangos susilauktų tada dė- 
kingesnio įvertinimo. Ir ne
nueitų taip veltui, taip pa
viršutiniškai visas šitas 
nuoširdus mūsų aktoriaus 
ir mokytojo prisirengimas.

Lietuvių liaudies teatrui 
yra nemažų galimybių. Či
kaga jau padarė pavyzdį. 
Ten jau susiorganizavo ir 
veikia pastovus lietuvių 
liaudies teatro skyrius. To
kių skyrių, pastovių ir or
ganizaciniai tvirtų, reikia 
ir Brukline, Detroite, Klyv- 
lande, Bostone ir visoj eilėj 
mūsų naujokynų. Tatai la
bai bus sveika mūsų meni
niam, kultūriniam ir vi
suomeniniam j u d ė jimui. 
Brukline ir jo apylinkėse y- 
ra jau gerokai prasilavinu
sių aktorių mėgėjų. Tatai 
jie įrodė {praeities teatri
niais pasirodymais, turėda
mi gerą vadovybę ir gerą 
susiklausymą. Viso šito la
bai reikia ir dabar, kol dar 
nespėjo išnykti visi šitie į- 
gytieji Festivalio įspūdžiai 
ir pamokos.

(Daugiau bus)

Newark, N. J.
Labai Svarbus Mitingas

Gyvenimo įvykiai bėga, 
k u n k oliuoja. Nepasilikime 
užpakaly gyvenimo. Eikime 
su juo kartu, stebėkime, bu
dėkime, reaguokime, veikime, 
kol dar yra proga. Nelauki
me, kol įsisiautėjusi, nepaža
bota reakcija suvarys Ameri
kos žmones į savo bučių. Ne- 
žiopsokime, kuomet piktosios 
jėgos neatlaidžiai bando ap
temdinti šalies gyvenimą. 
Įžengėm į 1948 metus, šitie 
metai turės nulemiamosios 
reikšmės istorijos eigoje* Ta
tai priklauso nuo mūsų visų, 
nuo mūsų veiksnių, nuo mūsų 
atoveiksnių kas diena, per 
visą šitą laiką.

Nekiurksokime abejingai, 
apatijos apimti, kokioj užu- 
vėjoj. Dalyvaukime masiniuo
se mitinguose. Pasiklausykime, 
kas kur dedasi.

Didelis masinis mitingas 
įvyksta sekmadienį, sausio 25 
d., kaip 2 vai. 30 min. po pie
tų, Mosque Theatre svetainėje. 
1020 Broad st., Newark, N. J. 
Kalbės Wm. Z. Foster ir kiti 
pažangūnai. Bus ir dailiškų 
pamarginimų, atitinkamų lai
ko dvasiai.

Aukštos kainos, minties slo
pinimas, “Martial” (karinis) 
planas—Maršalo planas, 1948 
m. rinkimai ir panašūs reiški
niai bus išjudinti šiame dide
liame sambūry. Būkime visi. 
Svarbu visiems, svarbu kiek
vienam.

Dar vienas pranešimas ir pa
raginimas. Pirmojo antradie
nio vakare, vasario 3 d., Lie
tuvių svetainėje, 180 New- 
York avė., Newark, N. J., 
Įvyksta LDS ir LLD bendras 
susirinkimas. Ne paprastas 
eilinis susirinkimas, bet spren
džiamasis organizacinis susi
rinkimas. Turime suorgani
zuoti balsuotojų klubus, turi
me stipriai susijungti su ša
lies pažangiosiomis organiza
cijomis, turime veikti sąly- 
džiai ir tvirtai su visu pažan
giuoju judėjimu. Būkime vi
si LDS ir LLD mitinge 3 d. 
vasario.

|j. J. Kaškiaučius, M. D.s
W KRfl Snmninr Avonnn CV 530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
- HUmboldt 2-7964 s

MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 
prašalina. Kosulį palengvina. Didervines 
panaikina. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

K. S. BARANAUSKAS
15 Franklin St., Hudson, Mass,

Tel. 1169-W

£

4 pusi..—Ląisvė (Lįberty, Lith. Daily) -r Pirm., Sausio 19, 1948

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 '

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 

, naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.



I j
I SHENANDOAH, PA. i

____—____ ■ ’ | 
i___ Visos Shenandoah Apylinkės Lietuvių Prašome į

Įsitėmyti, jog L. D. S. 34 Kp. Rengia i

I BALIŲ
i PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS Į

I SAUSIO-JANUARY 31 D. j

Miners Hali Į
Į KAMPAS MAIN IR OACK STS. I

Į PRADŽIA 7 V.' V. !
I

Visur yra kas nors rengiama paramai dien- ■ 
raščio Laisvės, tai ir mes shenandoahriečiai tu- | 

! rime paremti savo dienraštį. į
J Rūpinkimės visi, kad šis balius būtų sekmin- į 

gas. Visi platinkime iš anksto įžangos tikietus, i 
! kvieskime į balių ką tik sutikdami. į

J ĮŽANGA 50c, TAKSAI ĮSKAITYTI ■

SKELBKITĖS LAISVĖJE

f Matthew « 
i BUYAUSKASį

Laidotuvių Direktorius M1 
l i
M Liūdnojo valandoje simpatiškai « 
y ir asmeniškai patarnauja už « 
g prieinamą atlyginimą. £ i I

kJ Ira

y Moderniškai Įrengtos Koplyčios y į
? 426 LAFAYETTE ST., « y . M
J Newark 5, N. J. *
y A i
g TeL MArket 2-5172 g

i LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE |
5 Valgykite Pietus pas «
S HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR I
V Ag 426 South 5th St, Brooklyn, N. Y. g

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

* Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- h
į lonu. Mandagus patarnavimas. g
E ‘Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra- g
* Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. *
i Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, g 
J Žemos kainos už viską. ' g
* Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. g

S y y y August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

y

y y

y y y y 

y y y y y

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

l ' I
5 Paul Gustas Funeral Home. 1 
* "h
i INC. g

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. f. | 
Skersai gatves nuo Armory |

g LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS | 
g Telefonuokite dieną ar naktį a
į EVergreen 7-4774 g

g g
w Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- A 
y giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, A 
y prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. Ah ........................................ g
y Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas g 
į kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. A
* Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- | 
g kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. |

gtuvių, kitokių 
i

H

| Fotografas «
^Traukiu paveikslus familijų, ves-M 

į grupių ir pavienių.g 
Iš senų padarau* 
naujus paveiks-g 
lūs ir krajavus^ 
sudarau su ame-* 
rikoniškais. Rei-g 
kalui esant ir* 
padidinu tokiog 
dydžio, kokio pa- * 
geidaujama. Tai-g 
pogi atmaliavojuA 
įvairiom spalvom, g

JONAS STOKES «

y y y » 
%
H 512 Marion St., Brooklyn į

Kampas Broadway ir Stono Avė., prieį N Chauncey St.. Broadway Line. į g Tel. GLenmore 5-6191 £

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

K

%

A

A

L M M M M RĄIM M MJĮ MR M M M

Lietuv. Namo B-vės 
Dalininkų Atydai
Šiuomi pranešame, kad 

pakeičiame vietą Lietuvių 
Namo B-vės dalininkų su
važiavimui, kuris įvyks 
sausio-Jan. 24 d., 2-rą vai. 
po pietų. Vietoje Liberty 
Hali, jis bus Laisvės Salėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

Prašome visų dalininkų į- 
sitėmyti pakeitimą vietos 
ir kviečiame dalyvauti su
važiavime.

Naujame name negalėjo
me turėti suvažiavimo, nes 
dar namas tam neprireng
tas. Todėl turėjome perkel
ti į kitą vietą.

Motiejus Klimas, 
Liet. Nam. Bendrovės prez.

Kada Bus
Pasaulio

Pabaiga?
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Sausros Pavojus
Mokslininkai 15/ nuošim

čių numato, kad gyvybė ga
lės žūti dėl sausros. Juk že
mės ir jūrų vandenys pa
lengvėle mažėja, nors taip 
lėtai, kad jų mažėjimas la
bai sunku pastebėti. Bet 
per kelis milionus metų jū
ros gali taip susitraukti, 
kad iš jų teliktų tik ežerė
liai, duburiai ir balos; dau
guma upių tuomet išdžiūtų 
arba taptų menkais upeliu
kais.

Mirtis nuo Karščio
Mokslininkai atranda tik 

2 nuošimčius galimybes, 
kad nepaprastai-^smarkus, 
staigus saulės karštis su
naikintų žmones ir gyvu
lius.

Astronomai mato, kaip 
senosios žvaigždės staiga 
baisiai nušvinta ir įkaista, 
v i r s d amos “naujukėmis” 
(novae). Jeigu tokia atmai
na įvyktų saulėje, tai jos 
spinduliavimas pasmarkėtų 
iki 800 syk. O įrodoma, kad 
jei saulės spinduliavimas 
tiktai dešimteriopai padidė
tų, tai išnaikintų žmones ir 
aukštesnių nūšių gyvius.

Atomines Savižudystės 
Pavojus

Visi Aukščiau minimi pa
vojai galėtų gręsti tik už 
milionų ar bilionų metų.

Bet yra kitas ir tikras 
pavojus, grūmojąs jau da
bartinei žmonijos kartai. 
Tai yra atominio karo pa
vojus, kurį imperialistai 
planuoja. Jų atominiai pa
siruošimai gręsia didelę 
žmonijos dalį išžudyti, šim
tus milionų žemės gyvento
jų apnuodyti nepašalina
mais atominiais nuodais, o 
kitų milionų žmonių veislę 
išgamiškai sudarkyti.

Tūli moksliniai rašytojai, 
greta to, numato paties že
mės rutulio suardymo pavo
jų. Jie sako: Jeigu būtų 
taip praardyti gausingųjų 
elementų atomų branduo
liai (anglies, deguonies ar 
kitų), kad jie paskui savai
me vienas nuo kito skiltų, 
tuomet žemės rutulis galė
tų susprogti, sudegti’ ir 
virsti tokiomis atominėmis 
dulkelėmis, iš kokių žemė 
pradiniai susidarė. ■

(N. M.).

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Sausio n 20 d. įvyks - specialis mi
lingas Progr: Citizens of America, 
viet. skyr. Pradžia 1:30 v. v. Liet. 
Salėje, 29 Endicott St. Išgirsite Chi- 
cagos konvencijos faportą. Kviečia
me visus dalyvauti. (15-16)

San Francisco, Calif
MŪSŲ ŽINIOS

Antrą dieną sausio įvyko 
mūsų Susivienijimo ir ALDLD 
kuopų susirinkimai. Blogai, 
kad ne visi nariai lanko su
sirinkimus. Dabartinė susirinr 
kimų vieta, rodos, visiems yra 
paranki privažiuoti — randasi 
580 Eddy St. Susirinkimai 
įvyksta pirmą penktadienį 
kiekvieno mėnesio. Įsitėmjrki- 
te, draugai, ir neužmirškite 
sekančio susirinkimo, visi at
silankykite.

★ ★ ★
S. Sasna Aplankys Kaliforniją

Brooklynietė d. Sasna, 
Laisvės redakcinio štabo narė, 
žada imti atostogas ir vykti 
tūlam laikui į Arizoną pas na
miškius. Mūsų ALDLD 153 
kuopa, pasinaudojant puikia 
proga, nutarė suruošti pietus 
jos pasitikimu i ant vasario 1 
d., 225 Valencia St.

Draugė Sasna, rodos, pirmu 
kartu atvyksta į vakarus. Tie
sa, jinai norės pasilsėti, — na, 
ir kam gi atostogos būtų ? 
Tačiau, kaliforniškiai pasiilgs
ta bei pageidauja svečių-vieš- 
nių iš Brooklyno bei Chicagos. 
Todėl, visi ir visos neužmirški
te virš minėtos dienos, nes 
pietūs bus skaniausi ir ture-, 
sime progą pasimatyti su 
viešnia, kuri mums daug ką 
naujo pasakys. Pradžia apie 
2-rą valanda.

■★ ★ ★
Atžymėjo J. Koblino

, Gimtadienį
Sausio 4 dieną ALDLD 153 

kuopos vardu tapo atžymėtas 
Jono Koblino gimtadienis. 
Draugų susirinko gražus bū
relis ir įspūdis buvo puikus. 
Buvo užkandžių, kuriuos pa
ruošė mūsų veikli, energinga 
draugė Vera Sutkienė, pri- 
gelbstint kitoms draugėms.

Laike skanių užkandžių bu
vo įteikta draugui Koblinui 
gražūs sportiški marškiniai ir 
kaklaraištis minėtos kuopos 
vardu. Visi atsilankiusieji pa
reiškė d. Koblinui gražių lin
kėjimų, kurių jis pilnai užsi
tarnavęs.

Kadangi per eilę metų pa
žangieji San Francisco ir apy
linkės lietuviai naudoja jo 
namą (mes vadiname Kėbli
no auditorija) veltui, tenka 
pažymėti, jog jo name buvb 
sukelta nemaža suma pinigų 
įvairiems organizacijų reika
lams.

Be to, nevien, kad jis duoda 
savo namą veltui naudoti, bet 
dar niekad neima jokio atly
ginimo už kepimą, virimą, 
vandens vartojimą ir valymą. 
Prie to, jis pats visuomet daug 
gelbsti prirengti parengimus 
Ėr juose dirbti.

Kaip būtų puikų turėti daug 
tokių draugų savo tarpe, kaip 
mūsų Kėblinas.

Aną dieną teko matyti Jo
ną Baikerį, dabar gyvenantį 
Valejo, Cal. Nusiskundė, jog 
jo sveikata esanti menka.’ Tū
las laikas tam atgal jis apie 
metus laiko išbuvo ligoninėje. 
Dabar sakė dirbąs, bet yra sun

| * Living Room Cushions I
» Refilled With New Springs 5
I $3.75 , S
į Sofa Apačios Perbudavojimas į 

j Už $12.00 I
K šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. 4

282 UNION AVĖ.

RONKONKOMA
8634

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
paš “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro) 

ku užsidirbti pragyvenimu, 
kuomet sveikata silpna.

Tikrai skurdu darosi, kuo
met tokioj turtingoj šalyj, 
kaip mūsų Amerika, vieni gy
vena dideliame pertekliuj^, o 
kiti turi sirgdami dirbti, kad 
šiaip taip palaikyti gyvybę.

Pirmiau d. Baikeris, kada 
sveikas buvo, įdomiai rašinė
davo dienraščiams Laisvei ir 
Vilniai, pasirašant Pacific.

Andrių Vąluką ištiko'nelai
mė — sužeidė koją darbe. 
Linkiu jam greit pasveikti.

5 dieną sausio mirė senas 
San Francisco gyventojas M. 
Yalonas, 60 metų amžiaus, 
širdies liga. Paliko liūdesyj 
žmoną, sūnų ir marčią. Palai
dotas su bažnytinėmis cere
monijomis.

Kažin, kas atsitiko su mūsų 
Augustu Baronu ? Į susirin
kimus nesilanko; pasižadėjo 
rašinėt žinias Vilniai ir Lais
vei—nerašo. Montello, Mass., 
gyvendamas jis buvo veiklus. 
Mes norime jį ir jo žmoną 
dažniau matyti savo tarpe.

M. B—te.

Montreal, Canada
Montreal, Canada 

Ligoniai
Nuo liepos mėnesio serga 

Ona Kirkuvienė. Ligonei bu
vo padaryta didelė kojos ope
racija ir liga tebesitęsia.

Taipgi nuo liepos mėnesio 
dar tebeserga Ieva Astraus
kienė.

Serga Magdalena Juškevi
čienė ir Dagilienė Magdalena.

Susižiedavo
Laike Kalėdų švenčių susi

žiedavo Jane Grėbliauskaite 
su Vytautu Kiela, pažangių 
lietuvių draugų Kielų sūnumi.

Lankėsi Montreale
Kalėdų švenčių proga lan

kėsi Montreale nemažai lietu
vių, kurie, kaipo išvietinti yra 
atvykę Kanadon ir dirba miš
kuose. Dėl jų daugumo ne
teko sužinoti visų pavardžių, 
tad neminėsiu nei tų, su ku
riais teko sueiti.

★ ★ ★
Naujų Metų Sutikimas

Naujus Metus montrealiė- 
čiai pasitiko labai smagiai ir 
linksniai. Visur buvo visokių 
parengimų, šokių, vakarienių.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopų parengimas įvyko 
Pt. St. Charlio salėje, kur vi
si dalyvavusieji labai gražiai 
ir linksai pasitiko Naujuosius 
Metus.

★ ★ ★
LLD 47 Kp. Nauja Valdyba
Gruodžio 28 d. Lietuvių Li

teratūros Draugijos 47 kp. 
įvyko metinis susirinkimas 
Bovet salėje. Pirmininkaujant 
A. Lukošai, aptarus draugijos 
reikalus ir išklausius raportų, 
buvo išrinkta nauja kuopos 
valdyba. Pirmininkas — J. 
Smetona, finansų sekreto.rius- 
J. Morkevičius, iždininkas—J. 
Mikoliūnas, protokolų sekre
torė — E. Juškevičaitė, kny
gininkas—J. Balčiūnas. Pa
rengimų komisija: J. Kaušyla,

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698' 

J. Laurinaitis ir J. Kiela. Re
vizijos komisija: J. Pelakaus- 
kas, Stasys Virbyla/ ir J. Na- 
ruševičienė.

Susirinkime kalbėjo B. Pe
tronis temoje “šių’ laikų pa
saulio situacija.” Jis savo už
duotį puikiai atliko.

Susirinkime dalyvavo gana 
gražus būrys narių ir išsi
skirstė patenkinti visa susi
rinkimo eiga.

Grąžus Žygis
Kalėdų švenčių proga poli

cininkų Athletic Amateur 
draugija surengė miesto po- 
vainikiams ir neturtingiems 
vaikams balių, kuriame daly
vavo apie 300 tokių vaikučių. 
Jie visi buvo gražiai pavaišin
ti ir apdovanoti kalėdinėmis 
dovanomis.

Milwaukee, Wis.
MOTERIS KANDIDATUOS 

I MAJORUS
Viena iš' 11 kandidatų, pa

davusių miesto rinkimų komi
sijai prašymą kandidatuoti į 
miesto majorus, yra Mrs. 
'Ruth Foster Froemming. Kan
didatė pati šiuo laiku vieši 
Kalifornijoj, Venice mieste. 
Jos prašymą nominacijos po- 
pierų padavė jos' draugė Mrs. 
■Emmy C. Grant.

Mrs. Froemming 30 metų 
atgal buvo vodevilio aktorė: 
prigulėjo Ziegfeld Follies 
grupėje. 1920 metais ji lai
mėjo kontestą kaipo gražiau
sia mergina Wisconsino valsti
joj. Kontestą vedė Elks Club. 
Jos vyras Maj. Paul Froem
ming eina užveizdos pareigas 
veteranų ligoninėje, Wood, 
Wis.

Rinkių komisijos sekreto
rius Walter Gaedke sako, kad 
tai pirma moteris kandidatė į 
majorus visoj šio miesto isto
rijoj. M. C. •

Sausio 23-čią Miesto Taryba 
praves viešąjį svarstymą skun
dų dėl per žemai skridimo 
lėktuvų virš miesto.

IF. W. Shalinsl 
g (SHALINSKAS) g 
V *
g Funeral Home « 
I ž
S 84-02 Jamaica Avenue g 
y Opposite Forest Parkway * 
$ -x A
g WOODHAVEN, N. Y. | 
g Suteikiam garbingas laidotuves g

l $150 i 
y Koplyčias suteikiam nemokamai * 
g visose dalyse miesto. g
W ♦ Ay Tel. Virginia 7-4499 fi

RESTAURANTs tf • y s. y y y y r g

LITUANICA SQUARE l

Steven Augustine & Frank Sanko
A SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

š v y

į
A

Tel. EVergreen 4-9612
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

3 SVARBŪS
ĮVYKIAI

šeštadienį, 24-tą dieną 
sausio - Jan. 24, š. m., įvyks 
Lietuvių Namo bendroves 
dalininkų šuva žiavimas. 
Bus Laisves saleje, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. 
Prasidės 2-rą vai. po pietų.

e
Sekmadienį, sausio 25-tą 

dieną įvyks Lietuvių Ko- 
operatyves Spaudos bend
roves dalininkų suvažiavi
mas. Bus Grand Paradise 
salėj, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 10 vai. 
ryto.

Sekmadienio vakarą 25-tą 
sausio, įvyks Laisves ban- 
kietas. Bus Grand Paradise 
salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., pradžia 6- 
tą vai. vakaro, šokiai nuo 
7-tos valandos vakare. Pa- 
vidis Orkestrą gros šo
kiams.

oooooooooooooooooooooooooo

Egzaminuojant Akis,į 
f Rašome Receptus - 
gDarome ir Pritaikome Akinius

y y y y y y y
£

A

t
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. ‘

Tel. ST. 2r8342 
5 »>3i» ft » » »»»

BAR & GRILLj
LIETUVIŠKA ALUDĖ j 

g DEGTINĖ, VYNAS ir 
g ALUS g
» Kanados |
l Black Horse Ale | 
HOSEPH ZEIDAT1 w S
g 411 Grand St. ž
v Brooklyn, N. Y. i

i 
a s

*
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Svarbios Diskusijos
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PADĖKA

laiške švaros komisio-
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TONY’S
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kas buvo suspaudęs 
po didžiojo sniego šią

Angliją, 
Japoniją, arba Chiniją, ir 
toliau.

ALDLD 1 kp. Pirm.
J. W. Thomson.

$ GERAI PATYRĘ BARBERIAI g

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas *

306 UNION AVENUE

£ 
& ra

BROOKLYN 

fLABOR LYCEUM | 
i? DARBININKŲ ĮSTAIGA 
^Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-/f? 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^ 

. ............. ‘ ‘ “

Si?

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave
Tel STagg 2-8842

nepirkau gėlių, tai 
mūsų laikraščiui

New nūn
New Yorko Darbiečiai 
Renka Pasižadėjimus 
Remti Wallace ą

apskrities 
speciales 
rekrutuos 
išrinkti.

dar- 
atvi- 
spė- 
Jose

New Yorko 
biečiai išleido 
rutes, kuriomis 
kas Wallače’ui
yra trumpa ištrauka iš VVįall- 
ace’o pareiškimo ir atvirutę 
gavusio j o pasi ž a d ė j i m as
Wallace’ą darbuotis. 
Wallace paveikslas.

Darbiečiai pasižadėjo savo 
apskrityje surinkti 250,000 
kių pasižadėjimų.

Švaros Department 
Darbininkai Įteikė 
Pasiūlymus

CIO Sanitation Workers 
Unija įteikė pasiūlymus atei
nančių metų budžete numaty
ti reikiamą apsaugą miesto 
nuo paralyžiaus. Siūlo išveng
ti to, 
miestą 
žiemą.

Savo
nieriui William J. Powell, uni
ja pareiškė, kad dėl paskiau- 
siojo sniego turėjo didelių 
nuostolių prekyba ir gamyba 
ir panešė daug nepatogumų 
visuomenė bendrai. Kad mies
tą vos neištiko visuotinas pa
krikimas. didžios nelaimės dėl 
negalėjimo gatvėmis kursuo
ti visokiems visuomenę ap
tarnaujantiems vežimams per 
daugelį dienų po apsnigimo.

Unija pasiūlė įgyti miestui 
500 daugiau sunkvežimių ir 
kitų mechaniškų darbo prie
monių, samdyti 3,000 daugiau 
darbininkų, dadėti po $600 
dėl pabrangusio pragyvenimo, 
sustiprinti saugumo diviziją, 
pilnai/ mokėti ligos laiku nuo 
pat pirmos dienos, mokėti lai
ko ir pusės mokestį už virš
laikius ir darbą sekmadieniais, 
leisti švęsti 11 šventadienių 
per metus.

Filmos--Teatrai
Teatruose
Šveicariją
karaliaus

Gclbeji-

Embassy Newsreel
Rodo atvykimą į 

buvusio Rumunijos 
Michael su motina,
mas laivo Dvinos įgulos neto
li Japonijos. Italijoje pasitin- 
kajnas pirmasis amerikiečių 
siuntinys maisto.

ft

Bronx Darbiečiai Nominuos Žymūs Visuomenininkai
Saviškį į Kongresmaniis

Bronx apskrityje bus vieno 
kongresmano rinkimai dar šią 
žiemą, pirm bendrųjų rinki
mų, įvyksiančių rudenį. Jie 
įvyks 24-me kongresiniame 
distrikte, iš kur buvo išrink
tas Benjamin J. Rabin, vėliau 
paskirtas teisėju.

Kadangi tame distrikte pa
žangiosios, p ro d arb i n i n k i šk os 
spėkos labai stiprios, tūli po
litikieriai su dideliu nenoru 
priėjo išvados skelbti rinki
mus. Tai išvadai pamato da
vė kilęs stiprus masinis judė
jimas už rinkimus. r

Paskiausiuose ten įvykusiuo
se kongresmano rinkimuose, 
1946 metų rudenį, Rabin, de
mokratų kandidatas, buvo 
gavęs 39,316 balsų, darbietis. 
Soden 24,249, republikonas 
Schel 16,931, liberalų kandi
datė Benedick 8,504.

Darbiečiai. tame distrikte 
buvo antrąja partija.

Nuo ta laiko, bėgiu metų, 
distriktas ryškiau pasuko į 
progresyvėjimą, kaip parodė 
PR balsavimai. Nors ben
drai mieste proporcionalės at
stovybės balsavimų sistema 
pralaimėjo, 5-me, 6-me ir 7- 
me seimelio distriktuose (A. 
D.) už proporcionalės atsto
vybės išlaikymą pasisakė dide-

palaikymą

u z, 7,671

13,193 u z, 8,275

le didžiuma'balsuotojų, seka
mai :

5- me*—8,860 už 
PR, 7,300 prieš.

6- me — 13,639 
prieš.

7- mo 
prieš.

šio visi A. D. įeina į 
k o n gros i n į d istr i k.tą.
Kvietė Wallace’o Rėmėjus 
Stoti į Šią Kampaniją

Darbiečiai sako, kad visų 
prodarbininkiškų, liaudiškų ir 
bendrai progresyvių spėkų 
pasirodymas' šiame distrikte 
bus politikierių skaifomas 
miera Wallace’o spėkų, ne
žiūrint, ar Wallace’o šalinin
kai oficialiai dalyvaus ar ne
dalyvaus to kongresmano rin
kimuose su savo kandidatu.

Amerikos Darbo Partijos 
Bronxo apskrities organi
zacija sako, kad Wallace’o 
šalininkai turėtų čionai veik
liai dalyvauti, prisidėti prie 
apvienijimo ir auginimo dis
trikte visų liaudiškųjų spėkų 
už Wallace’a.

Darbiečių komitetas, ruošda
masis sausio 18-tą susirinkti 
nominuoti savo kandidatą, vis 
tebelaukė, kad Wallace’o šali
ninkai tartų savo žodį, pasiū
lytų savo kandidatą.

Svečiai

Užtarė Pikietavusį 
Mokytoją

Norkus, iš 
Jis atvyko 
Jono, ku-

Atrado Dingusią 
Mergaitę

j Trys Šimtai Pikielavo 
Ispanijos Konsulatą

žymūs autoriai, švietė-.jai, vi
suomenininkai, su Louis Ada
mic, prof. Robert F. Lynd, 
Harlow Shapley, Viljamur 
Stefansson, Louis Untermeyer, 
kreipėsi į micstavąją šviet. Ta
rybą atsteigti Lafayette High 
School mokytoju suspenduotą 
iš tų pareigų Isadore Rubin. 
Prašymą pasirašė 31 asmuo.

Rubinas bus to departmen- 
to teismo teisiamas sausio 20. 
Kaltintojai/ sako, kad jis pa
sielgęs netinkamai savo pro
fesijai. O tas “netinkamas el
gesys” pasireiškė tame, kad 
jis, kaipo unijistas, pagelbėjo 
pikietuoti prąėjusią vasarą 
streikavusiems bankų darbi
ninkams.

Penktadienį, Laisvės rasti 
nėjo lankėsi Mike 
Stoughton, Mass, 
į laidotuves brolio 
ris mirė sausio 12
išvykimą namon, po laidotu
vių, ,M. Norkus užėjo į Lais
vės įstaigą ii’ nusipirko Liet. 
Namo B-vės Šerą, ant savo ir 
žmonos Onos vardo, 
paukojo $1 dienraščio 
lams.

Norkaus dvi seserys, 
lė Janušienė, Hillside,
ir Frances Kazokienė, Jamai
ca, N. Y., yra žinomos mūsų 
j u d ė j i m o rėm ė j os.

Svečią į Laisvės įstaigą pa
lydėjo mūsų gerbiama daini
ninkė (jo seserduktė) Suzan
na Kazokytė.

taipgi 
reika-

Uršu-
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Dienraščio Laisvės 
Suvažiavimas

ir

BANKIETAS
Sausio-Jan 
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Margaret Simpson, 9 metų, 
buvo dingusi iš namų Linden 
projekte, Brooklyne. 
kojo po visą miestą ir prie
miesčiuose. Pagaliau, ją su
rado slypint ant kapinių. At
radėjams paklausus, ką jinai 
ten veikia, atsakiusi ieškanti 
pusbrolio kapo.

Visgi jos nepaliko kapo ieš
koti, parvežė ir atidavė mo
tinai, Mrs. Mary Baltinis. Po 
to išsiaiškino, kad pusbrolio 
nei' neturėjusi. Ji bijojusi 
grįžti namo po -praradimo pa 
tėvio pusdolerio.

Vaikų gyvenime pusdoleris, 
pasirodo, gali būti priežasti
mi praradimo gyvybės, šio
kiame ore galėjo mirtinai nu
šalti.

Trys šimtai ncwyorkiečių at
silankė į Abrahomo Lincolno 
Veteranų Brigados pašaukimą 
pikietuoti Ispanijos fašisto 
Franco valdžios konsulatą 
praėjusio ketvirtadienio prie
vakarį, tuojau po darbo. Su
ėjo nepaisydami šalčio.

“Nutraukime ryšius
Franco Ispanija!” šaukė mar
guojantieji pirmyn ir atgal 
veteranai, unijistai ir kitų de
mokratinių organizacijų atsto
vai.

Demonstracijoje maršavo ir 
darbietis Miesto Tarybos na
rys Eugene P. Connolly. Čia 
taip pat buvo grupė motinų, 
kurių sūnūs padėjo 
kare prieš fašizmą 
1937-8 m.

gyvybę 
Ispanijoje

paakstino 
paaštrėju-

Bankieto Gaspadinių ir Kitų 
Darbininkų Susirinkimas

Šį pirmadienį, sausio (Jan.) 
19-tą, Laisvės salėje, įvyks 
Laisvės bankieto gaspadinių 
<ir kitų darbininkų mitingas. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus ir visas, ku
rie galėtumėte koki nors dar
bą atlikti prie suruošimo ban
kieto, ateiti į šį susirinkimą. 
Čia pasitarsime dęl bankieto 
ir pasidalinsime darbais.

Gražus skaičius moterų klu
bo narių apsiėmė gaspadiniau- 
ti. Tačiaus kviečiame visus, 
kurie tik galėtumėte padirbė
ti, dalyvauti šiame mitinge.

Reikia bartenderių, barčekių 
pardavėjų, patarnautojų prie 
stalų, virtuvėje pagelbininkų 
ir tt. Prašome iš anksto pra
nešti, kas kokį darbą galėsite 
atlikti.

Laikas Atlikti Įeigy 
Atskaitas Valdžiai

Visokias įeigų atskaitas: algų, iš nuosavybės rendom 
įeigas, visokių 'biznių įeigas suveda ir 

atlieka valdžiai atskaitas
ANNE M. GUSTAITIS

Public Accountant ‘
87-20—85th St. Woodhaven, 21, N. Y.

arti Forest Parkway Sta., prie Jamaica “L”
Nuo dabar iki March 15, 1948, penktadienių vakarais, 

nuo 7-tos iki 10-tos vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 11- 
tos ryto iki 5-tos po pietų, ji priims klientus ir atliks 
reikalingus raportus vadinamų Income

Tikrai atsineškite savo W-2 form, 
knygelę, draugijos mokesčių knygelę, 
kėtas bilas, medikales bilas, už vaistus 
savininkai, rendų įplaukų sumos surašą ir išlaidų surašą 
kiek per metus pasidarė prie namų.

Demonstraciją 
pastaruoju laiku 
sios atakos ant liaudies judė
jimo Ispanijoje. Ypatingai 
nužudymas liaudiečių 
Zaroa, Nuno, ir kitų iššaukė 
visuose taikos ir demokratijos 
šalininkuose Amerikoje didį 
pasipiktinimą ir įžvelgimą pa

jaus pasaulio demokratijai 
ir liaudies teisėms visur, pavo

 

jais naujo karo, jeigu fašiz- 
m kruvinas siautėjimas ne- 
b/is apvaldytas Ispanijoje.

Demonstrantai taipgi pešė 
užrašuose ir šaukė balsu ki
tus fašistams nemalonius šū
kius, tarpe tų: “Boikotas Is
panijos alyvoms ir vynui!” 
“Atkeršykime už nužudymą 
Zaroa ir Nuno!” “Lai Madri
das taps fašizmo kapais!” 
“New Yorke nėra vietos fa
šistų konsulams!”

Demonstrantai savo plaka
tuose taipgi nurodė, jog Ispa
nijos kalėjimuose Franco kan
kina subrukęs 115,000 liaudie
čių, fašizmo priešų.

Tax Returns.
unijos' mokesčių 
insurance apmo- 
bilas. Jei namų

Mes, (Sadush) Sakatauskų 
šeima, dėkojame kiekvienam 
atlankiusiam mūsų velionies 
brolio šermenis. žmonės at
ėjo pažiūrėti bene bus miręs 
muzikantas. Taip, jų nuosta
bai, buvo Charlie. Jis nuo pat 
mažo berniuko buvo plačiai 
žinomas lietuviuose. Jis gro
davo šokiams ir vestuvėms. 
Vėliau jis buvo aktoriumi vo
devilyje, žinomame kaipo 
Muzikališki Brittons. Pas
kiau jis vadovavo orkestrui, 
kiau jis vadovavo orkestrui.

Charlie mirė sulaukęs 58 
metų amžiaus.

Mūsų šeima dėkoja Mr. 
Shalins, laidotuvių direktoriui, 
už jo puikų patarnavimą mū
sų visai šeimai ir mano brolio 
šeimai. Geriau patarnauti ne
būtų galima.

Kadangi 
skiriu $5 
Laisvei.

Dėkoju
busiam mus atsilankymu į šer
menis ii’ laidotuves.

May F. Merk.

Paskiausiame ALDLD 1 kp. 
susirinkime buvo nutarta, jog 
sekančiame 1 kp. susirinkimo, 
kuris įvyks 12 dieną vasario, 
šių metų, po trumpo susirin
kimo, turėti diskusijas ALD
LD išleistosios knygos Vidur
amžių Istorija.

Taigi, ALDLD 1 kuopos, 
taipgi ir kitų kuopų nariai ir 
pašaliniai prašomi skaityti tą 
knygą ir atėję į diskusijas 
pareikšti savo mintį apie kny
gos naudingumą ir to laiko
tarpio politiką, aplinkybes, ve
dančias į karus ir užgrobimą 
svetimų kraštų.

Jau būtų per trumpas lai
kas perskaityti tą visą knygą. 
Taigi, patartina skaityti tam 
tikras■ dalis, kuriomis jūs ge
idaus įdomaujate. Pavyzdžiui, 
pasirinkite dalį apie Lietuvą, 
Vokietiją, Anglija, Francūzi- 
.ją, 
taip

Protestuos Prieš 
Kėlimą Rendu

ŠALČIAUSIA DIENA

Praėjusį ketvirtadienį New 
Yorke temperatūra buvo nu
puolusi iki 8.9, šalčiausia die
na šio sezono. Pirmesnės šios 
žiemos šalčiausios buvo gruo
džio 30-ta ir sausio 14-ta, po 
16 laipsnių.

Tačiau šių metų sausio 15- 
ta nebuvo rekordinė, šilčiau
sia buvo 1932 • metais, 66.2 
laipsniai, o šalčiausia 1927

Virš 150 organizacijų ir 
atskirų asmenų susiregistravo 
kalbėti prieš leidimą kelti 
nuomas sausio 19-tą įvyksian
čiame ^miesto valdinės Rent 
Advisory Board viešame posė
dyje. įvyks 2 vai. po pietų, 
Bar Association bildinge, 
W. 44th St., New Yorke.

Daugelis dalyvausiančių 
ganizacijų ne tik nestos
nuomų kėlimą, bet reikalaus 
jas mažinti, šių priešakyje 
stovi Emergency Committee 
on Rent and Housing, taipgi 
miesto CIO.

42

or- 
už

vadų metais, 6.3. 
_ _ , v T t • •Šaltis pirmu kartu šią žie

mą apledijo mūsą Hudsoną 
nuo Yonkers iki Albany. O 
buvęs šlapias sniegas sušalo į 
ledo kauburius ir kliudys va
žiuoti dar per ilgą laiką.

g Adam V. Wahmis, D.D.Sj 
į DAKTARAS-DENTISTAS ž 
f» --------- g

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M. Š9

Trijų metų amžiaus mer
giščia, Arlene Friedman, buvo 
nuklydusi nuo namų Flushin- 
ge. Ją surado už pusaštun- 
tos valandos alkaną, išsigan
dusia, ir drebančia nuo šalčio, 
bet sveiką.

Kardinolas Spellman įšven
tino vyskupą Patrick. A. 0’- 
Boyle į archivyskupus šv. 
Patrick’o katedroje įvykusio
se iškilmėse sausio 14-tą.

I DANTŲ GYDYTOJAS g 

|Dr. A. Petrikai 
aI 
g 
g

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

l 1! Josenh Garszva 1
Undertaker & Embalmer |

9

Valandos:

J 650—5th Avė., kamp. 19 St. h 
J BROOKLYN, N. Y. | 

L Tel. SOuth 8-5569 |

fGERI PIETŪS!
y Kada norite gerų pietų, 
y kreipkitės į

g Lorimer Coffee Shop 
g Frank Domikaitis 

Savininkasif
| 417 Lorimer Street
K T.nisvpc NnrrmLaisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
S mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Tuojau įsigykite Laisvės bankieto 
bilietus ir dalyvaukite bankieto.
VAKARIENE SU ALUM .$3.00

Ir šiemet Lai s vės^ian kietas bus toje 
pačioje vietoje kur pernai buvo 

Grand Paradise Salėse
318 Grand St, Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ BUS DUODAMA 
6-TĄ VAL. VAKARO.

šokiai prasidės 7-tą vai. vakare

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiams
Dienraštis Laisvė prašo ko-operacijos 

visų skaitytojų ir visų rėmėjų. Patys su
prantate kaip sunku yra dienraščiui ver
stis šiais brangenybės laikais. Parengi
mai mūsų dienraščiui dabar yra svar
biau, negu jie buvo bent kada. Rūpinki
mės visi, kad šis bankietas pavyktų.

Tą pačią dieną įvyksta Laisvės bend
rovės suvažiavimas. Visi dalininkai yra 
kviečiami dalyvauti suvažiavime.
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BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

BROOKLYN, N

Tel. EVergreen 4-8174 •
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Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. *52.56

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17'jewels. >33.75

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

} Tel. EVergreen 8-9770
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į -S. S. Lockett, M. D. | 
[ 223 South 4th Street |
Į BROOKLYN, N. Y. | 

1—2 dienom § 
6—8 vakarais M

| Ir Pagal Pasitarimais. $
i Telefonas EVergreen 4-0208 A

Valandos:

įvairybe kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin —

išdirbinio,

“ Graži 
j? mišką 
rf nelčm 
L American
i> Laikrodžiai Longines,
j? Bulovą, Gruen, Hamil- 
rf ton, Benrus, etc. Ve
rt liausiu madų Moterų 
n ir Vyrų Daimontiniai 
į žiedai.
g* Atlikite savo pasirin- 
5 kimų dabar. Rankpi- 
jį niglai jums palaikys 
« by kurį daiktą iki 
įf Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
” Laimingų Naujų Metų 
£ visiems mūsų Patro- 
h nams!

No* is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Sausio 19, 1948




