
Žmogus Prašo Balso
Kalbos Reikalais.

Kas per Sutvėrimas Toji 
Bendrinė Kalba?

“Kazyrninkas.”
“Ty,” “Ten,” “Tenai.”
Kalbos Kampininku

Dėmesiui.
Rašo A. BIMBA

diskusijas kalbos
Prašau visus disku- 
kampininkus pasi-

Pakliuvau bėdon ir aš, pa
birdamas 
reikalais, 
santus ir
skaityti sekamą :

Jūsų tie krislai ir patari
mas skaitytojams nesibijoti 
aukštų, gudrių žodžių išvedė 
iš kantrybės ir mane. Tos vi
sos jūsų diskusijos apie kalbą 
suėdė mums vieną visą vaka
rą.

Prasidėjo šitaip. Mos tryse 
suėjome palošti pinaklį. Sa
kau aš: “Paduokite kazyres.” 

“Ne kazyres, bet kortas,” 
sako dzūkas.

Ir jis pradėjo mums tlu- 
močyti, kaip žodis ‘kazyres’ 
yra iš kažin kur lietuvių kal- 
bon atvilkta svetimybė. ‘Kor
tos,’ girdi, yra teisingas pava
dinimas.

“Bet kortos, d rauguti, taip 
pat nėra grynas lietuviškas 
žodis. Jis yra iškoptas iš an
gliško žodžio “cards’.”

“Aš irgi nesutinku, kad ka
zyres būtų išjotos iš lietuvių 
kalbos,” atsiliepė mūsų že
maitis. “Tik įsivaizduokime, 
kokia didelė būtų padaryta 
skriauda ne tik lietuviui kal
bai, bet ir visai tautai, jeigu 
nebetektumėme ‘kazyminko’.”

“Tik jau nepradėkime peš
tis dėl kalbos,” sakau jiems. 
Aš vakar net su savo gerąja 
žmonele susipykau dėl disku
sijų apie kalbą. Ji irgi, mat, 
skaito Laisvę ir Vilnį. Ji vi
są mano kalbą išvadino ne
svietišku žargonu. Girdi, tie
siog griekas taip darkyti mū
sų gražįą lietuvišką kalbą.

“Tuoj aš ją ir susičiupau. 
Sakau, ‘griekas’ yra nelietu
viškas žodis. Vietoje grieko, 
reikia vartoti nuodėmę.

“Kodėl?” ji sako. “Jeigu 
nebėra grieko, tai nebėra 
nė griešninko. Bet ar gali 
n u o d ė m ininkas pavaduoti 
griešninką? Aš sakau, kad 
to niekada nebus!”

“Ty pas jus visi mokyci,” 
sako dzūkas, “tai jūs dėl tokių 
dalykų ir širstatės.”

“Ne ‘ty,’ bet ‘ten,’ sakau aš 
jam.

“Ne ‘ten,’ bet ‘tenai’ yra 
lietuviškiau, atsiliepė gerai 
patylėjęs mūsų draugas.

“Klausyk, broli, aš visą sa
vo gyvenimą paaukavau skai
tymui laikraščių, o tu jjabar 
mane pamokinsi, kaip reikia 
kalbėti,” surikau tikrai supy
kęs.

“Ne ‘paaukavau,’ bet ‘pa
aukojau’ reikia sakyti. Argi 
tu nežinai, kad taip yra sa- 

- koma bendrinėje kalboje?”

Nuo čia prasidėjo ginčai dėl 
bendrinės kalbos. Kas per su
tvėrimas toji bendrinė kalba? 
Kiek galvų, tiek protų ir au
toritetų. Kiekvienas mano, 
kad jo kalba yra gryniausia 
kalba ir turi būti bendrinė 
kalba.

“šis mūsų disputas,” sakau, 
“prie nieko geros neprives, 
nes mes kiekvienas esame iš 
kito krošto — vienas dzūkas, 
vienas žemaitis ir vienas ka
lakutas.”

Tuojau jie prikibo prie ma
no žodžio “disputas.” Bet, 
kaip tave myliu, tąjį žodį ma
čiau Lietuvos laikraščiuose. '

“Kai prieini prie žodžių, 
susikalbėti labai sunku,” pa
stebi žemaitis. “Aną dieną 
skaičiau vieno galvočiaus pa
siūlymą iš lietuvių kalbos iš
rišti laukan ‘kubilą.’ O aš 
vis maniau, kad kubilas yra

(Tąsa 5-me pusi.)
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EISENHOWER SAKO, KAD NEPRIIMS 
REPUBLIKONŲ NOMINACIJOS į 
JUGT. VALSTIJŲ PREZIDENTUS
Džiaugiasi Dewey’o Šalininkai; Tačiau, Gen. Eisenhower 
Neatsisako “Patarnauti Šaliai, Jei Bus Pašauktas”

Washington. — Generol. 
Dwight Eisenhower laišku 
atsakė New Hampshire re- 
publikonams, kad jis “nega
lėtų priimti nominacijos” į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. Sykiu jis pakartojo, 
kad yra pasiryžęs “tarnau
ti šaliai bet kokiose parei
gose, kurios jam būtų 
skirtos.”

Bandomuose dr. Gallupo 
balsavimuose gen. Eisenho-

wer, armijos štabo galva, 
gavo daugiau “šiaudinių 
balsų”, negu kiti republiko
nų kandidatai. O Taftui te
ko mažiausias bandomųjų 
balsu nuošimtis.

Dėl
kymo labai nudžiugo De- 
wey’o rėmėjai.

Gen. Eisenhower birželio 
7 d. užims Columbijos Uni
versiteto prezidento vietą.

Eisenhowerio atsisa-

Teisiamas kaipo karo kriminalistas, Hideki Tojo sake, 
♦kad Japonija smogė j mūšy Pearl Harbor savęs apsi
gynimui. Jungtinės Valstijos ir Anglija, sake jis, nu
stūmė Japoniją net “iki sunaikinimo” 1941 metais. 
Jis, žinoma, taip liudijo po priesaika, kad jis sako 

“tikriausią tiesą.”

CIO Siūlo Kontroliuot Kai 
Kuriu Reikmenų Kainas

Washington. — CIO vyk
domoji taryba ragino Kon
gresą įvesti kainų kontrolę 
kai kuriose pramonėse, nu
mušti taksus nuo mažų į- 
plaukų ir specialiai aptak- 
suoti nepaprastai didelius 
pelnus.

Siūloma Atiduoti Ruhr 
Sritį Vakarinėm Tautom

Berlin. — Vokietys Kon
radas Mommsen, susisieki
mų palaikytojas tarp kari
nės amerikonų vyriausybės 
ir vietinių vokiečių valdybų, 
siūlė pervesti Ruhr sritį į 
vakarinių Europos kraštų 
nuosavybę; bet sako, jog ir 
vokiečiai turėtų dalyvauti 
su kitomis šalimis tarptau
tinėje Ruhr valdžioje.

Francijos valdininkai jau 
pareiškė pritarimą šiam 
planui.

(Potsdamo konferencijoj 
buvo nutarta, kad Amerika, 
Anglija, Sovietai ir Fran- 
cija išvien , kontroliuotų 
Ruhr sritį, svarbiausią Vo
kietijos pramonės centrą.)

NEILEIDŽIA SOVIETŲ 
REPORTERIŲ i PABĖ- , 
GĖLIŲ STOVYKLAS

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerik. vyriausybė 
nedavė atvykusiems sovie
tiniams korespondentams 
leidimo atsilankyti į pabė
gėlių (išvietintų) stovyklas. 
Jose esą apie 300,000 asme
nų, daugiausia priešsovietį- 
nių pabėgėlių iš Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos ir kitur.

SMERKIA LYTIŠKAS 
SPAUDOS SENSACIJAS•

Lake Success, N. Y. — 
Jokūbas M. Lomakinas, na
rys Jungt. Tautų komisijos 
dėl spaudos, smerkė ameri
konų laikraščius už lytiškas 
sensacijas.

SENATORIAI ATMETĖ 
DEGTINDARIŲ PRAŠYMĄ

Washington. — Degtinės 
fabrikantai prašė nevar- 
žyt jiems grūdų. Senatas 
vienbalsiai nutarė duoti 
prezidentui galią aprėžti 
grūdų kiekius degtinei dar 
iki vasario 29 d.

450 Milionų Bušeliu Kviečių 
Būsią Išgabenta Užsienin

Washington. — Sausio 1 
d. ąįemet Jungtinėse Vals
tijose buvo 7i95 milionai bu
šelių kviečių, kaip raporta
vo žemdirbystės 
mentas. Jis lemia, 
galima išgabent į 
kraštus bent 450 
bušelių tų kviečių 
jo derliaus.

depart- 
kad bus 
užsienio 
miliomj 

iki nau-

Generolas Clay Prašo 
700 Milionų Dolerių 
Vokiečiams Maitinti

Washington. — Generol. 
Lucius Clay, vyriausias a- 
merikonu komandierius va
karinei Vokietijai, ragino 
kongresą paskirti $700,- 

I 000,000 vokiečiams pamai
tinti per 12 mėnesių, pra
dedant nuo šių metų liepos. 
Maistas būtų dalinamas 
žmonėm ne tik amerikinėje, 
bet ir angliškoje Vokieti
jos srityje. Anglija žada 
prisidėti su $70,000,000 ver
tės maisto.

Dauguma CIO Vady 
Stato Marshallo Planą 
Pirmojon Vieton

Washington. — CIO uni
jų vykdomoji taryba 33 
balsais prieš 11 įdėjo savo 
programon Marshallo pla
ną kaip pirmučiausią savo 
siekimą. CIO centro pirmi
ninkas Philip Murray, a- 
gituodamas už tą planą 
prieš komunizmą, užsipul- 
dinėjo Sovietų Sąjungą. 
Panašiai kalbėjo ir Mur- 
ray’o sekėjai.

Laivakrovių Unijos pir
mininkas Harry Bridges ir 
Elektrininkų Unijos sekre
torius - iždininkas Julius 
Emspak smerkė Marshallo 
planą. Anot Bridges, tas 
planas, be kitko, padėtų 
Amerikos kapitalista m s 
traukti juo didesnius pel
nus iš Europos, o blogintų 
gyvenimą amerikiečiams, z

CIO Politinio veikimo ko
mitetas dauguma balsų pa
gyrė vykdomosios tarybos 
rezoliuciją, kuri priešinasi 
trečiosios politinės partijos 
steigimui.
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AMERIKA UŽGYRE ANGLŲ SIŪLOMĄ 
VAKARINIŲ VALSTYBIŲ SANTARVĘ 
PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGA
Bevino ir Churchillo Šauksmai Prieš Sovietus Tarnauja 
Trumano-Marshallo 17 Bilionu Dolerių Planui

Baigiasi Laisves Naujų 
Skaitytojų Gavimo Vajus 
Su Sausio Paskutine Diena

Su pabaiga sausio pasibaigs 1947 metų Laisvės va
jus gavimui naujų skaitytojų. Visi konstantai yra pra
šomi prisiųsti paskutinius vajaus rezultatus ne vėliau 
kaip 2-rą dieną vasario. Vėliau aplaikyti rezultatai ne
bus įskaitomi į kontestą.

Stasio Jasilionio eilėraščių knyga “Pavasarių Go
dos” bus atspausdinta pradžioje vasario mėnesio. Taigi 
skubinkitės iš anksto užsisakyti knygą, jei norite, kad 
jūsų vardas būtų išspausdintas knygoje. Kurie užsisa
kysite iki 1 d. vasario š. m., ir prisiusite mokestį, tų 
vardai bus išspausdinti, knygoje.

Laisvės Administracija.

Italų Socialistai Sudarys
Vieną Rinkimų Sąrašą su
Komunistų - Kandidatais

Roma. — Italijos Socia
listų Partijos suvažiavimas 
didžia dauguma balsų nu
tarė vienuose sąrašuose su 
komunistais statyti savo 
kandidatus seimo rinki
mams balandžio mėnesį. 
Socialistai ir komunistai 
sudarys rinkiminį Liaudies 
Frontą. Suprantama, jog 
prie to fronto prisidės ir 
tūli kiti kairieji. Už šį su
manymą balsavo delegatai,

a t s t o vaujantieji 525,332 
Socialistų Partijos narius.

Ivan Matteo Lombardo 
siūlė socialistams atskirai 
nuo komunistų dalyvauti 
rinkimuose. Kartu jis svei
kino Marshallo planą, “kaip 
vienintelį Europos išgany
mą.” Lombardo pasiūlymas 
atmestas milžiniška daugu
ma balsų; už jį pasisakė tik 
saujelė delegatų, atstovau
janti viso 4,337 narius.

Valdininkai Išgemb- 
leriavę 5 Milionus

Planuojama Atskira 
Piety Korėjos Valdžia

Washington,— Harold E. 
Stassen, vienas republikonų 
kandidatų į prezidentus, 
tvirtino; jog Edwin Pauley 
naudojo valdžios žinias apie 
būsimus grūdų pabrangi
mus ir pelnė apie milic^ną 
dolerių, spekuliuodamas 
^rūdų kainomis. Pauley y-1 
ra armijos sekretoriaus pa
dėjėjas supirkinėti reikme
nis kariuomenei. Anot Stas 
seno, kiti 10 valdžios narių, 
gembleriaudami grūdais ir 
medvilne (bovelna), laimė
ję 4 milionus dolerių.

Pauley bažijosi senatorių 
komisijai, kad jis nenaudo
jęs valdžios žinių savoms 
spekuliacijoms.

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atstovas Warren 
Austin pareiškė, kad Jung
tinių Tautų komisija pri
valo organizuoti laikinąją 
tautinę valdžią pietinėje 
Korėjos pusėje, kuri ameri
konų užimta. Šiaurinė to 
krašto pūsė yra laikinai So
vietų užimta. Pastarasis 
Jungt. Tautų seimas pasky
rė ir pasiuntė tą komisiją 
Korejon, nepaisant Sovietų 
protestų. Taigi Sovietai ir 
neįsileidžia šios komisijos į 
šiaurinę Korėją.

Munich. — Pranešama, 
jog ramiai praėjo apie 2,- 
000,000, darbininkų strei
kas prieš alkį Bavarijoj.

Washington. — Amerik. 
valstybės depart mentas 
saus 23 d. oficialiai užgyrė 
Anglijos užsienio reikalų 
ministro Bevino pasiūlymą 
— sudaryti politinę, ūkinę 
ir karinę vakarų Europos 
kraštų sąjungą, kad sulai
kyt, girdi, “Sovietų pliti
mą.” Buvęs Anglijos prem
jeras Winston Churchill y- 
pač karštai šaukė vakari
nės Europos valstybes į

Paskirta Dar $97,000,000 
Trim Vakariniam Kraštam

Washington.- — Valstyb. 
departmentas paskyrė dar 
$97,121,000 žieminių pašal
pų Franci jai, Italijai ir Au
strijai. Jos už tuos pinigus 
daugiausiai pirks grūdų ir 
anglies. Franci ja gauna 
$49,539,000, Italija $35,477,- 
000, Austrija $12,105,000.♦_ _ _ _ _ _
Lenkija Reikalauja 
Išduot Teismui Vokietį 
Social. Valdininką

___________ I

Berlin. — Lenkijos val
džia pareikalavo, kad ang
lai išduotų teismui vokietį 
Heinrichą W. Kopfą, Žemo
sios Saksonijos ministrą 
pirmininką, kaipo karinį 
kriminalistą. Kopf yra vie
nas vokiečių socialdemokra
tų vadų.

Lenkų vyriausybė nuro
do, jog Kopfas karo metu 
priklausė nacių partijai, 
siuntė žydus, lenkus ir pa
žangesnius vokiečius į kon
centracijos stovyklas ir 
konfiskavo jų nuosavybę.

Kubos Oficierius Nušo
vė Komunistą Seimo Na
rį, Darbo Uniją Vadą

Havana, Kuba. — Armi
jos kapitonas Joaquin Cas
tilla nušovė komunistą ša
lies seimo narį Jesų Menen- 
dezą, cukraus darbininkų 
unijos vadą. Menendez bu
vo nužudytas, kuomet strei
klaužiai puolė cukraus 
streikierius.

Protestui prieš tą žmog
žudystę streikavo vieną va
landą Cabaiguan miesto 
darbininkai, o Havanos lai- 
vakroviai pertraukė darbą 
5 minutėm. Streikieriai kal
tino valdžią kaip Menende- 
zo užmušėją. Komunistas 
seimo atstovas dr. Carmelo 
Urquiaga įnešė seimui pro
testo rezoliuciją prieš tą 
politinę žmogžudystę.

santarvę prieš Sovietus.
Piršdami karinį vakarų 

Europos bloką prieš So
vietus, Bevinas ir Churchi- 
llas stengėsi padėt prezid. 
Trumanui išgaut iš kong
reso 17 bilionu dolerių dėl 
Marshallo ketverių metų 
plano prieš -komunizmą.

Įlepublikonas senatorius 
Wherry persergėjo, kad 
Anglija mėgina įtraukt ir 
Ameriką į tą karinę san
tarvę.

Darbo Federacijos pir
mininkas William Green ir 
Fabrikantų Susivienijimo 
atstovas Curtis Calder rė
mė Marshallo planą.

John Foster Dulles, re- 
publikonas prezidento pa
tarėjas, pareiškė, jog Tru- 
mano - Marshallo planas 
“dabar reikalingesnis, negu 
Bet kada,” atsižvelgiant į 
siūlomąją karinę vakarų 
Europos santarvę prieš So
vietų Sąjungą.

Florencijos Streikas Prieš 
Italu Policijos Terord

Roma. — Florencijos 
mieste paskelbtas visuoti
nas streikas prieš policijos 
terorą. Streikieriai protes
tuoja, kad policija užpuolė 
bedarbių demonstraciją ir 
sužeidė 16 žmonių. Komu
nistai kaltina klerikalų val
džią; sako, jog valdžia tik- . 
sliai kursto kruvinas riau
šes —ieško priekabės, kad 
galėtų atidėti seimo rinki
mus, kurie buvo paskirti 
balandžio mėnesiui.

Valdžia sutraukė būrius 
valstybinės policijos į Flo
renciją.

Geležinkelių ir gatveka- 
rių - darbininkai išgavo al
gos priedus.

PRANCŪZAI IR ITALAI 
ABEJOJA APIE 
BEVINO PLANĄ

Paryžius. — Francijos 
valdininkai šaltai atsiliepė 
apie Anglijos užsienio rei
kalų ministro Bevino pa
siūlymą, kad visi “demokra
tiniai” vakarų Europos 
kraštai padarytų politiniai- 
karinę santarvę prieš So
vietų Sąjungą, kaip prane
ša paryžiškis New Yorko 
Times korespondentas L. 
Warren. Taipgi pranešama, 
jog daugelis italų 
bijo, kad tokia santarvė 
greičiau įstumtų į naują ' 
karą.

JANKIAI VOKIETIJOJE 
“PARUOŠTI VISKAM”

PALESTINON ATVYKO 
ARABŲ KOMAN
DIERIUS

Jeruzale. — Iš Syrijos at
vyko į Palestiną Fawzi el- 
Kawukji, kaip arabų karo 
komandierius prieš žydus.

Washington. — “Aš turiu 
puikiausią kariuomenę, — 
pareiškė gen. Clay, ameri
konų komandierius Vokie
tijoj, — ir mūsų armija y- 
ra gatavai paruošta bet ko
kiem žygiam.”

ORAS.— Snigsią.
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CIO Tarybos Klaida
Industrinių Organizacijų Kongreso (CIO) aukšto

ji vadovybė pradeda pamėgdžioti Amerikos Darbo Fe
deracijos vadovybę. Ji daro lygiai tokią pat politinę 
klaidą, kokią daro Federacijos vadovybė per paskuti
nius penkiasdešimt'metų.

Paimkime šių dienų situaciją. Didelė Amerikos dar
bo žmonių dalis priėjo įsitikinimo, kad senosios politinės 
partijos traukia kraštą į naują ekonominę krizę namie 
ir į naują pasaulinį karą užsienyje. Prasideda bruzdėji
mas už organizavimą trečiosios partijos ateinantiems 
prezidentinjams rinkimams. Žymusis ruzveltinis demo
kratas Henry Wallace paskelbia savo kandidatūrą į 
prezidentus. Štai nauja viltis Amerikos žmonėms pakelti 
savo balsą ir parodyti savo nusistatymą prieš senųjų 
kapitalistinių partijų pragaištingą naminę ir užsieninę 
politiką.

Bet kaip orientuojasi darbo unijų biurokratija? Ne
užtenka to, kad jinai nepritaria naujajam sąjūdžiui, bet 
dar bando uždrausti tiems, kurie ieško naujų kelių, dė
tis prie to sąjūdžio. Ji* bando uždrausti darbo unijoms 
paremti naująjį judėjimą. Tokia prasmė yra CIO Pil
domosios Tarybos nutarimo. Nutarimas priimtas 33 bal
sais prieš 11. Jame pasmerkiamas trečiosios partijos ju
dėjimas, o nieko nesakoma prieš senąsias partijas. Nie
kam nebandoma uždrausti remti bile kurią senųjų par- 
tijų!

Dauguma CIO vadovybes, matyt, pritaria preziden
to Trumano kandidatūrai. Niekas jiems negali uždraus
ti. Bet tokią pat teisę turi turėti, mums atrodo, visi, 
kurie pritaria Henry Wallace kandidatūrai ir trečiosios 
partijos sąjūdžiui.

William Green Pavojingas Planas
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Green iš

stojo su savotišku planu kovoti prieš infliaciją. Deja, tas 
jo planas klaidingas ir pavojingas. Jis, pavyzdžiui, siūlo 
įvesti pramonėn ilgesnes darbo valandas—kasdien pride
dant vieną valandą. Už tą vieną valandą, girdi, turi sam
dytojai mokėti viršlaikio mokestį. Taip, sako jis, bus | 
didesnės darbininkų algos ir tuo būdų nereikės reika- ■ 
lauti algų pakėlimo. . • / • ‘

Koks tas Green darbininkams geras! Jie dirbs ii-Į 
gesnes valandas ir gaus už jas užmokėti. Bet tai juk 
nėra jokia darbininkams malonė. Žinoma, kad už ekstra 
darbą jie turi gauti ekstra mokestį. Bet taip yra ir dabar.

Klausimas yra ne tame, kad darbininkams būtų 
suteikta samdytojų malonė dirbti vieną valandą ilgiau ir 
už ją gauti atlyginimą, bet tame, kad kainos iškilo iki 
debesų ir darbininkų uždarbio nebeužtenka pragyveni
mui. Reikia reikalauti, kad samdytojai mokėtų daugiau 
už atidirbtas valandas, negu šiandien moka. Reikia rei
kalauti algų pakėlimo, o ne ilgesnių darbo valandų, kad 
daugiau užsidirbti.

Green planas yra, labai pavojingas tame, kad su juo 
bandoma atimti, iš Amerikos darbininkų taip sunkiai iš
kovotą laimėjimą — sutrumpinimą darbo valandų. Buvo 
laikai, kada darbininkai dirbdavo keturiolika ir šešioli- 
ką valandų į dieną. Ilgai ir sunkiai kovota, kol laimėta 
dešimties valandų darbo diena. Paskui ilgus metus ėjo 
kova už aštuonių valandų darbo dieną. Dabar jau dau
gelyje pramonių statomas reikalavimas Septynių darbo 
valandų. Green gi siūlo darbo valandas prailginti!

Green, kaip ir buržuazija, galvoja apie tai, kaip pa
stoti infliacijai kelią darbininkų kaštais. Jis neišgalvojo 
nieko, kad suversti atsakomybę ant kapitalo. Jis nekalba 
apie korporacijų milžiniškus pelnus, kurie tebeauga, apie 
kainų numušimą, apie įvedimą griežtos kainų kontrolės 
ir t.t.

Visa tai stato klausimą: Kam ponas Green tarnauja?

Kaip Tie Dokumentai Atsirado?
Hitlerio buvęs užsienio reikalų ministras Ribbentrop 

pakartas, kaipo karo kriminalistas. Beveik po visais taip 
vadinamais dokumentais, mūsų vyriausybės paskelbtais 
apie Tarybų Sąjungos santykius su Vokietija išvakarėse 
didžiojo karo, skamba Ribbentropo vardas. Kodėl dabar 
toks pasitikėjimas tuo kriminalistu? Kur įrodymas tų 
dokumentų autentiškumo?

Atsimename, kas atsitiko anais metais, kai laike 
Anglijos parlamento rinkimų Anglijoje provokatoriai 
paskelbė “Zinovjevo laišką,” kad diskredituoti darbie- 
cius. Dabar visas svietas žino, kad tai buvo provokacija 
ir apgavystė, kad jokio tokio laiško joks Zinovjevas ne
buvo rašęs niekam Anglijoje.

Prieš kelias dienas Europoje buvo paskelbta, būk 
esąs sučiuptas “komunistų slaptas protokolas,” kuria
me išdėstomi planai, kaip turi būti keliama revoliucija 
Francūzijoje, Italijoje ir visoje Vakarų Europoje. Tai 
irgi aiški provokacija.

Dabar išleidžiami Ribbentropo ir kitų hitlerinių kri
minalistų parašais dokumentai. Jie laikomi šventais.

Dar viena misteri ja su tų dokmentų patekimu į ame
rikiečių rankas. Hitlerio valdžia buvo Berlyne. Ten bu
vo ir visi dokumentai. Berlyną užėmė Raudonoji Armija. 
Bet Ribbentropo archyvai atsirado amerikiečių rankose?

/.Ar tai ne misterija?

“Herald Tribūne” Kci espondentas Klausia.
O Wm. Z. Fosller Jam Atsako
(Tąsa)

Šiuo metu Amerikos ko
munistai yra aštriai puola
mi. Mes esame šlykščiai 
šmeižiami ir puolami iš dau
gel. įstaigų; mums neduoda 
teisės dirbti valdinėse įstai
gose; mes esame diskrimi
nuojami pramonėje; ir Taf- 
to-Hartley įstatymas drau
džia mums užimti atsakin
gas vietas darbo unijose, 
kurios turi reikalų su N. L. 
R. B. Tūlose valstijose ko
munistams neleidžiama būti 
įdėtais į rinkimų sąrašus. 
Ne Amerikoje gimusieji ko.- 
munistai suranda, kad jų 
pilietybei grūmojama ir 
jiems patiems — deportavi
mais. Nuolatos dedamos pa
stangos komunistų partiją 
nelegale padaryti.

Dėl tokių politinių perse
kiojimų komunistai elgiasi, 
kaip kad ir kiti žmonės, bū
dami jų dietoj, elgtųsi. Tuo 
būdu negalima stebėtis, kai 
tūli jų neranda galimu at
virai ir išdidžiai skelbti bu
vimo komunistais. Ir kai to- 
kis persekiojimas tęsiasi, 
kas juos dėl to g^ili kaltin
ti? Komunistų partija nuo
lat kovoja už teisę pilnai at
virai veikti, — teisę, kurios 
ji šiandien neturi. Kai Tei
sių Bilius bus išaiškintas 
taip, kad jis apims ir ko
munistus, tai nebus reikalo 
kalbėti apie komunistų savo 
partinės Narystės “slėpi
mą.” v

Wor-

PARTIJA IR
THOMASO GRUPe

Klausimas: “Daily 
keris,” oficialis komunistų
partijos laikraštis, pakarto
damas rašė, jog Kongreso 
Komitetas dėl Ne-Ameriki
nės Veiklos laužo konstitu
cines individualų teises, 
klausdamas jų, ar jie yra 
komunistai. Ar jūs bei 
“Daily Workeris,” laikytu
mėtės tokio pat nusistaty
mo, jei liudytojas būtų pa
klaustas, ar jis yra Ku 
Klux Klano narys bei Ge
rald L. K. Smith’o pasekė
jas "bei narys bent kurios 
kitos organizacijos, kurią 
jūs ir “Daily Worker” vadi
na fašistine?

Atsakymas: K o n g r eso 
Ne-Amerikinės Veiklos Ko
mitetas naudoja pavojingą 
fašistinę minties kontrolia
vimo sistemą, kuri neturėtų 
turėti vietos demokratijoje. 
Toji sistema laužo federa- 
linę konstituciją ir visas 
demokratines Amerikos tra
dicijas. Mes, komunistai, 
neprašome duoti mums spe- 
ciales prieš šį komitetą, pri
vilegijas, bet reikalaujame, 
kad šis komitetas būtų pa-

naikintas, nes jis yra Ame-, 
rikos demokratijai pavoju
mi.

Jūsų susirūpinimas, jog 
“fašistai” gali būti šio ko
miteto paliesti, yra grynai 
hipotetinis, — tik Spėjimas. 
Lėiskit man užtikrinti jus, 
kad tos rūšies reakcininkai 
yra saugūs nuo minėto ko
miteto persekiojimo. 'Užuot 
Gerald L. K. Smith’ą ir pa
našius fašistus atakavus, 
komitetas juos saugo. Taip 
vadinamojo Ne-Amerikinės 
Veiklos Komiteto tikslas 
yra kovoti ne fašistus, bet 
kairiuosius p r o g r esy vius 
žmones. Tai yra jau įrody
tas priešas visko, kas yra 
demokratinio Jungt. Vals
tijose. Thomas, Rankin ir 
kiti šito komiteto nariai pa
tys yra nedakepti fašistai, 
amerikinio tipo fašistai, ir 
šito komiteto visas tikslas 
yra paruošti pagrindus fa
šizmui Amerikoje. Štai, ko
dėl komunistai taip ener
gingai reikalauja, kad šis 
vėžys būtų išpjautas iš mū
sų demokratijos kūno.

Klausimas: Kodėl jūs, ki
ti Jungtinių Valstijų komu
nistų partijos pareigūnai ir 
“Daily Worker,” komen
tuodami Jungtinių Tautų 
veiksmus, visuomet užimate 
tokią poziciją, būk Sovietų 
pozicija yra pilniausiai tei
singa ir būk Jungtinių Val
stijų bei kurio kito Sovietų 
Rusijos oponento pažiūros 
ir pozicija yra klaidinga?

Atsakymas: Jungt inių 
Valstijų vyriausybė šiuo 
metu yra rankose turtin
giausių, galingiausių ir 
žiauriausių kapitalistų pa
saulio istorijoje. ’Jos taip 
vadinamoji dviejų partijų 
politika, išreikšta vyriau
siai Marshąllo plane, yra 
Wall stryto politika. Šios 
politikos tikslas yra įsteigti 
Amerikos finansinio kapi
talo imperialistinį viešpata
vimą visame pasaulyje. Pri
taikomoji teorija Hooverių, 
Dųllesų, Trumanų, Mar- 
snallų,. Byrnesų, Vanden- 
bergų ir kitų reakcininkų, 
trokštančių pasaulį užgrob
ti, yra įsitikinimas, kad, at
sižiūrint į didžiąją ekono
minę, finansinę ir militari- 
nę Jungtinių Valstijų galy
bę, lyginant ją su nusilpnin
ta daugelio šalių padėtimi, 
jau atėjo laikas, kai Jung
tinės Valstijos turi įsteig
ti savo pasaulinę hegemoni
ją ir pradėti, kaip Mr. H. R. 
Luce vadino, “Amerikinį 
Amžių” (American Centu
ry), Dabartinis Wall stry
to imperialistinis mostas 
yra kur kas didesnis užka
riavimo sąmokslas, negu

“Pavasarių Godos”
Dar daugiau užsisako po

eto Jasilionio knygos — šį 
sykį gavome sekamai:

Per Walter Brazauską, 
Hartford, Conn.: M. Nek- 
žentaitis, Martinas Jenuše- 
vičius, Zigmas R. Juška, 
Ona Giraitis, Adomas Toto- 
rėlis, Valerijonas Brazaus
kas, s

Per P. Grabauską, Broo
klyn, N. Y.: Helenx Rinke
vičiūtė, Mary Misevičienė, 
Helen Bručas, <P. Babars- 
kas, Julius Kalvaitis, J. 
Kairys, Jonas Kalvaitis, 
Mary Zeakas, P. Grabaus
kas.

Per A. Gudzin, Scotia, N. 
Y.: Ona Kriuvienė, J. Sar
gelis, M. Krimietis (ar Kai
mietis?), A. Verbilis, A. 
Gudzinskas.

Per D. G. Jusius, Wor-

cester, Mass.: J. Semkus, 
J. J. Bakšys, J. Skliutas, J. 
M. Lukas, D, G. Jusius.

Pavieniai; J. Margaitis, 
Windsor, Conn., A. Rainie
nė, B’klyn, N. Y., J. Moc- 
kaitis, Bridgeport, Conn., 
Juozas Venckus, Mexico, 
Me., John Baker, Vallejo, 
Calif.; Frank Zavis, Beth
lehem, Pa.; R. Baranikas, 
Brooklyn, N. Y.; Jean 
Brown, Brockton, Mass.; 
Vincent J. Kasper, New
ark, N. J.;' M. Klimas, 
Richmond Hill, N. Y.; Do
micėlė Aksamitas, Hart
ford, Conn.; E. ir J. Slie
kai', Miami, Fla., Vincas

Kitos gautos pavardės 
bus priduotos spaudon, 
kaip tik bus įrašytos į re
kordus.

ji kada nors Hitleris buvo i 
sapnavęs. Wall stryto vai- į 
diški agentai stato galin-Į 
giausią militarinę mašiną, 
mūsų taikos metu istorijo
je; jie sistematiškai kuria, 
reakcinį politinį režimą I 
Jungtinėse Valstijose; jie 
provokuoja civilinius karus 
Chinijoje, Graikijoje, Fran
cūzijoje, Italijoje; jie ruo
šiasi suveržti Lotynų Ame
riką; jie steigia lėktuvų ir 
laivyno bazes visame pašau- i 
lyje, etc., ir su savo “get-' 
tough-with-Russia’; politika j 
jie plėšia pačią širdį iš i 
Jungtinių Tautų. ' i

, Mes, Amerikos komunis
tai, esame griežtai nusista-j 
tę prieš visą šitą imperia- - 
listinę programą, jos visu
moje ir smulkmenose, kai
po žiauriai atsuktą prieš i

Amerikos žmonių ir visoj 
pasaulio demokratiją, ger-, 
būvį ir taiką. Tai viskas. 
Komunistai, kaip ir daug 
Amerikos darbininkų, yra 1 
griežtai
Marshallo planą
Wall stryto imperialistinę i 
politiką užsienyje. Mes su
tinkame su visomis demo
kratinėmis jėgomis — su

nusistatę prieš j 
ir visa

čiu amerikiečiu ir eiliniu i 
žmonių kituose kapitalisti- i 
niuose kraštuose ir naujose 
Europos demokratijose, su 
šimtais milijonų, esančių 
koloniniuose išsilaisvinimo

. judėjimuose ir Tarybų Są-1
i jungoje — kurie priešinasi JAMES M. LANDIS, Civic 
'Šiam Wall stryto mojimuisi Aeronautics Board pirminio- 
! pasauliui pavergti. Mes tei-' kas> praz- Truman° nebeski- 
giame, jog, Tarybų Sąjun-! prieš ,ą jo išmetimą iš parei. 
gos užsieninė politika yra i gy protestavo CIO prezidentas 

i taikos politika; Štai, kodėl Phi,’P Murray ir AFL Airline 
mes sutinkame SU ja ir I Pllots Association. Vienas is 

. v. _ _T_ .. . n i nnkstybiausiųju vehonies pre- 
priesinames Wall stryto ka-1 zidento Roosevelto rėmėjų, 
rinei politikai. Landis yra paskiausias iš dau-

(Bus daugiau) gelio Trumano išmestųjų

Atviras .Laiškas Mano Bičiuliams
paprastas kaimo

Prieš metus grį-
Esu 

žmogus, 
žau iš Vokietijos anglų o- 
kupuotos zonos. Išvažiuoda
mas pasižadėjau savo var
go draugams, dar likusiems 
Šlezvigo, Kylio ir Neumiun- 
sterio lageriuose, kad para
šysiu jiems, kaip ir kas Lie
tuvoje. Jau metai laiko, 
kaip rašau jiems, bet jokio 
atsakymo negaunu. Atsako 
tik vienas pritelius Alfas 
M., kuris susiradęs “dūšelę” 
pas ją gyvena, ir jam rašau 
jos adresu. Man taip atro
do, ir tai visai tikras daly
kas, kad gestapininkai ir 
hitlerininkų p a s turlakos, 
kurie pučia į antitarybines 
dūdas ir yra įsikabinę į šik 
tas vieteles komitetuosę ir 
lageriuose, sunaikina mano 
laiškus, nes rašau žmonėm 
kaip tikrovėje yra ir jei jie 
mano laiškus būtų perskai
tę, tai tuoj dumtų iš sto
vyklų ir jau seniai būtų,, 
kaip ir aš, Lietuvoje, savo 
ūkyje ir su savo šeima.

Rašo sugrįžęs iš Vokietijos 
Kazys Vyšniauskas

nese- 
port-

Neu-

jie perdažė iškabėles ir pa
sidarė dideliais anglų šali
ninkais, nors dar visai 
niai meldėsi Hitlerio 
re tu i.

Šlezvige, Kylyje ir
miunsteryje jų susidarė iš
tisa kompanija: smetoni- 
ninkų ir hitlerininkų —pul- 
•kinink. Bagdonavičius, ges
tapininkas Juozas Žemaitis, 
kauniškiai advokatai —tau- 
tinink. Sudikas ir Paškevi
čius, kapitonas Žibąs ir ke-

Ką komitetininkai neįti
kina, jiems į pagalbą atva
žiuoja kunigas Bružikas.

Taip ir man dšėjo. Sudi
kas ir Žemaitis, Bagdonavi
čius ir Žibąs man vis saky
davo : — Tu, kaip ir mes, 
pas bolševikus grįžti nega
li, Tavo žmoną jau išvežė į 

J j Sibirą ir numarino. Jei drį- 
jstum važiuoti į Lietuvą, ta- 
!ve, Vyšniauskai, tuoj pa- 

Butų per ilga litanija pa- į karįU#
šakoti, kaip patekau į Vo- ■ Toįjių n-;ekų prisiklausy- 
kietiją, koki vargą teko , (javau per diena po maišą, 
vargti. Ilgėjausi tėvynės, Bet vis d(-,lto nenustodavau 
ilgėjausi žmonos ir vaikų, gaivojęs apie važiavima į 
ilgėjausi savo kaimo,, ir sa-! Lietuvą. Parašiau broliui j 
vo gryčios. , Ameriką, kad paieškotų

Stovyklose sulindo į svar- j mano šeimos ir praneštų 
tie patys man, kas vyksta Lietuvoje.

Tik parašiau tą laišką, o

apie važiavimą į

biaųsius postus 
ponai, kurie karo metu bu
vo hitlerininkų ir gestapo pas mus atvyko garsusis 
artimiausi bendrai. Dabar kunigas Bružikas. Koks aš-

^5

Republikonu vadai senatoriai Arthur H. Vandenberg 
ir Robert A. Taft atrodo linksmi pasikalbant apie re- 

publikonų partijos programa jstatymdavystės darbams 
1948 metais. Kadangi galima spręsti, jog jų darbų 
rekordas Šiemet bus panašus buvusiam 1947 metais, 
daleistina, kad jie juokiasi iš eilinio žmogaus, kuriam 
jie pridarė gana pančių pavidale Taft-Hartley ir kitų 

panašių įstatymų.

Laisvės Ądministracija^ 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Pirm., Sausio 26, 1948

trus ir slidus jo liežuvis ir 
nenupasakosi. Tik po jo pa
mokslo mes visi apsiašaro
ję, jau tikime, kad nėra 
Lietuvoje, nėra mūsų bran
giųjų, nei žmonelių, nei 
vaikų. Užpirkau už pasku
tines markes ir aš, kaip vi
si kiti, kunigui Bružikui 
mišias: už savo žmonelę ir 

• vaikus, apsipyliau ašaro
mis, kad neteks matyti, 
kaip ir kur mano artimie
ji galą gaus.

Po pamokslo ir mišių jau 
niekas ✓iš mūsų negalvojo 
apie sugrįžimą į Lietuvą. 
Bet melo kojos trumpos. 
Tik išvažiavo Bružikas, iš 
mūsų surinkęs pilnas kiše
nes markių, devizų i)’ auk
so, o man štai laišką iš A- 
merikos paduoda; “Air 
Mail” — oro paštas per ke
lias dienas ateina. Laiškų iš 
iš Amerikos ar Anglijos 
komitetininkai tada dar ne
tikrindavo.

Plėšiu laišką, o gi ten ne 
tik gromata nuo brolio, bet 
ir mano Albinuko jam ra
šytas laiškas. Pasirodo, 
žmona su vaikais sveiki ir 
gyvi mūsų Beištrakuose, 
tik mano, kad aš per karą 
žuvęs, nes nieko nerašau...

Tik perskaičiau, ir man 
Bružiko pamokslas iš gal
vos išgaravo. Komitetinin
kai sužinojo, kad pražiop
sojo, puolė mane iš naujo 
bauginti Sibiru: — girdi, 
tu tarnavai pas mus, vokie
čius, tai bolševikams galva 
už tai sumokėsi...

Bet aš Jau nutariau, kad 
kas bebūtų — vistiek va
žiuosiu. Norėjo su manimi 
važiuoti dar keli žmonės, 
bet juos komitetininkų pa
samdyti banditai taip. su
mušė, taip aplamdė, kad jie 
ne tik važiuoti, bet ir sto
vėti nepajėgė.

Per kelias savaites pasie
kiama Lietuvą. Iš Liubeko 
nuvažiavau i tarybinę zo
ną, o iš ten į Gardiną. Vil
niuje persėdai! į Kauno 
traukinį ir po poros valan
dų apkabinau žmoną ir vai
kus. Tiesą sakant, vaikai 
manęs nepažino ir aš jų 
negalėjau atpažinti — už
augo be manęs.

Mano ūkelį vokiečiai pa
sitraukdami iš Lietuvos ge
rokai apgriovė. Nenusimi
niau. Su valdžios pagalba 
pradėjau atsikurti. Gavau 
nemokamai miško medžia
gos. Pasistačiau naują tvar
tą ir kluoną, baigiu statyti 
gyvenamą ^namą. Gavau pa
skolos, įsigijau arklį ir dvi 
karves. Dabar po kiemą 
vištų,, kalakutų, ančių ir 

(Tąsa ant 4-to pusi.)



Grikių Milteliai-Geriausias iki Šiol 
Vaistas Prieš Atominius Nuodus

TAISYKLES ■ SOVIETŲ MOKYTOJAMS 
TAIPGI NAUDINGOS AMERIKONAMS

Priešistorinio Žmogaus Palaikai ir Tūli 
Kiti Mokslininkų Atradimai 1947 Metais

Medicinos studentam A- 
merikos universitetuose jau 
dėstoma, kaip gydyti žmo- 

• nes nuo sužalojimų, ku
riuos padarys atominė prie
šo bomba. Bet dar nėra jo
kios gyduolės, kuri galėtų 
pašalinti iš kūno atominius 
nuodus. Patekusios kūnan, 
landžiosios atominės dale
lės įsiskverbia į kraują, 
raumenis, kaulus ir visus 
kitus organus. Nėra tokios 
kūno dalies, kuri galėtų pa
stoti kelią radijuojančiom - 
“spraginėjančiom” atomi
nėm dulkėm. Apsistoję kū
ne atominiai krisleliai, pa
laipsniui įrdami, nuolat 
skleida savo nuodus, iki “iš
garuoja.” Kai kurie spragi- 
nėja valandą kitą, bet di
džioji dauguma tų atominių 
dulkių veikia per eilę metų. 
Tūli atominės bombos pa
laikai gali spraginėti ir 
nuodyti per šimtus ir tūk
stančius metu, v
Milteliai, Kurie Stiprina 

Kraujagyslių Sieneles ir
Kraują

Kuomet atominiai nuodai 
niekaip neiškrapštomi, tai 
kilo klausimas: Gal būtų 
galima taip pastiprinti kū
ną, kad jis apsunkintų pra- 
lindimą atominėms dul
kėms į kai kuriuos viduji
nius organus?

Rochesterio Universitete 
padaryti bandymai parodė, 
kad grikiai iš dalies gali ap
saugoti bei pastipr i n t i 
kraują prieš tūlas atominio 
sproginėjimo daleles. To u- 
niversiteto mokslinink.prof. 
Paul E. Rekers ir John B. 
Field patyrė, kad geltoni 
rftilteliai, pagaminti iš ža
lių grikių (buckwheat) au
galų sutvirtina gyvulio 
kraujagyslių sieneles ir su
tvirtina kraują prieš ato
minius nuodus. Tie grikių 
augalų milteliai yra moks-, 
liniai vadinami rutin.
Kokią žalą Daro Atominiai 

Nuodai Kūne
Kuomet kūnan patenka 

gana daug atominių gamma 
spindulių, visai panašių į 
X-spindulius, tai kraujas i- 
ma palaidai iš kraujagyslių 
almėti į visas kūno dalis. 
Nuo tokių kraujoplūdžių 
žuvo gana daug japonų per 
kelias savaites po to, kai a- 
merikonai paleido atomines 
bombas į Hirosimos ir Na- 
'gasaki miestus. Atominiai 
nuodai sužalojo kaulų sme
genų narvelius, kurie gami
na raudonuosius ir baltuo
sius kraujo kūnelius. Ato
minės dulkės, leisdamos iš 
savęs gamma-X-spindulius 
jr kitus nuodus, pagadino 
kaulų smegenyse ir gami- 
n i m ą thrombocytų. O 
thrombocitai r e i k a lingi 
tam, kad kraujas galėtų pa
silaikyti gan tirštas, taip 
pat ir sukrekėti, kuomet 
kraujagyslė prakiūra ar 
būna sužeista. Tuo pačiu 
laiku atominiai spinduliavi
mai kūne padidina kiekį 
chemikalo, kuris skystina 
kraują ir neleidžia jam su
krekėti, taip kad kraujas 
prasiveržia per kraujagys
lių sieneles ir palaidai bė
ga į raumenis, vidurius ir 
kitus kūno organus.
Šunims Padaryti Bandymai

Rochesterio Universiteto 
mokslininkai paėmė ban
dymui 50 šunų ir padalino 
juos į dvi grupes, po 25 

kiekvienoj. Vienai grupei 
jie davė rutino, tai yra, gri
kių augalų miltelių per sa
vaitę po tris kartus per 
dieną. Paskui jie kasdien 
per tam tikra laiką leido 
mirtinai didelius kiekius 
X-spindulių į visus 50 šunų.

Tuos spindulius leidžiant, 
taip pat buvo duodama grL 
kių miltelių pirmajai šunų 
grupei, kuri jų gavo ir pirm 
šio bandymo. Antroji 25 
šunų grupė negavo grikių 
miltelių (rutino) nei pirm 
bandymo nei laike jo. Ir 
štai kas pasirodė:

Tiktai 3 šunes pastipo iš 
tų, kuriem buvo duodama 
grikių milteliai. O antrojoj 
grupėj, kuri negavo tų mil
telių, nugaišo 16 iš 25 šunų.

Vieniems ir kitiems šu
nims buvo įleista lygūs X- 
spindulių kiekiai. Kraujo 
tyrimas po bandymo paro
dė, jog nuo tų spindulių ly
gai sumažėjo bei sugedo 
raudonieji kraujo rutuliu
kai, o ypač baltieji kraujo 
kūneliai ir thrombocytai 
(“tirštintojai”) , kaip vie
niems, taip ir kitiems šu
nims.

Keli šunes iš tų, kurie 
buvo stiprinami grikių mil
teliais, taipgi sunkiai sir
go per 10 iki 14 dienų: 
X-spinduliai perdaug su
naikino jų baltųjų krauja- 
kūnių ir thrombocytų. Ta- 
čiaus ir šie šunes, galų ga
le, atsigavo. Mokslininkai 
stebėjosi, kad tie šunes taip 
greit atsigriebė po tokio 
kraujo sužalojimo.

Rutinas, pagamintas iš 
grikių žalių augalų miltelių, 
pasirodė sėkmingiausiu iki 
šiol vaistu gydymui bent 
nuo atominių gamma spin
dulių, kurie yra tokios rū
šies, kaip ir X-spinduliai.

N. M.

įdomu Žinoti, — Kas 
Dar To Nežino

IŠKRAUSTĖ Iš KAPŲ 
PROTĖVIŲ KAULUS

Great Brington kaimely
je, Anglijoj, po vietinės 
bažnyčios altoriumi per 400 
metų buvo laidojami vienos 
lordiškos šeimos nariai ir 
giminės. Jų tarpe du yra 
buvęs Anglijos' premjerai. 
Bet šiomis dienomis tų nu
mirėlių palaikai tapo iš
graibyti iš ten, apie 40 gra
bų, ir juos išgraibė tebegy
venąs jų ainis, “The Se
venth Lord of Spencer,” 
girdi, kad jam pačiam* būtų 
pakankamai erdvios vietos, 
kuomet jis numirs. Visi tie 
palaikai, tačiau, būsią su
deginti ir pelenai urnose 
būsią vėl patalpinti toje 
pačioje vietoje, kad ir vėl 
galėtų sau “ramiai ilsėtis” 
toliau.,..

KŪDIKIŲ IR SUAUGU
SIŲJŲ KAULAI

Kūdikiai turi daugiau 
kaulų savo kūne, negu su
augusieji asmenys. Pas kū
dikius esama 270 paskirų 
kaulų, kuomet suaugusieji 
turi'206. Bet kai kurie kū
dikių kaulai suslmezga bei 
suauga į daiktą bręstant 
amžyje ir todėl ilgainiui jų 
kaulų skaičius sumažėja. ,

Praeitą žiemą Amerikoje su
šerta gyvuliams 68 nuošimčiai 
visų grudų.

— Kam tu mokiniesi? 
Kuo tu norėtum būti?

Į tokius klausimus vaikai 
sovietinėse mokyklose atsa
ko :

— Aš noriu būti kaip Sta
linas. Aš mokinuosi, kad 
galėčiau atlikti didesnių ir 
geresnių darbų socialistinei 
savo tėvynei.

Kiti mokinių atsakymai 
taip pat liudija, kad jie no
ri atsižymėti naudingais vi
suomenei darbais.

Naujasis Sovietuose iš
leistas vadovėlis pradinių 
mokyklų mokytojams yra 
taip ir pavardintas “Aš No
riu Būti Kaip Stalinas.” 
Tas vadovėlis, išverstas an
glų kalbon, jau ir Ameri
koje išleistas.

— Iš jo galėtų pasimoky
ti ii' amerikonai mokytojai, 
— rašo Hans Kohn savaiti
nėje New Yorko Times 
knygų peržvalgoje.

— Tame vadovėlyje yra 
daug gerų patarimų ir pui
kių taisyklių. Visa knyga 
pabrėžia reikalą disciplinos,, 
švarumo, ryžtingo darbo 
moksle; ji taipgi pabrėžia 
privalomą mokinių pagarbą 
mokytojams ir tėvams.

Apšvietos ir lavinimo 
principai tame vadovėlyje 
aiškiai išdėstyti paprasta 
kalba, ir visi amerikiečiai 
švietėjai galėtų su nauda 
sau perskaityti šią knygą.

Be Plotinių Slaptybių
Amerikonų spauda pasa

koja, kad rusai, girdi, pro
taują skirtingai, taip, kad 
“vakarinėms tautoms” sun
ku juos suprasti.

— Bet ši knyga parodo, 
jog nėra jokių * slaptybių 
kas liečia rusų proto veiki
mą ir jų intencijas, — sa
ko N. Y. Times knygų per- 
žvalgimnkas. — Nėra jokių 
sąmokslų. Jų intencijas, be
je, atvirai skelbia rusų laik
raščiai, knygos ir jų radijai. 
Rusų apšvietoje šiandien 
daugiausia dėmesio kreipia
ma į “šventąją sovietinio 
patrijotizmo liepsną,” tėvy
nės meilę, kaip rašė Prav
da.

Kariniai Sovietų laimėji
mai ir jų įtaka, siekianti 
Paryžių ir Romą, sukūrė 
juose didvyrišką gyvumą ir 
pasitikėjimą, kad niekas ne
gali sulaikyti jų milžiniško 
judėjimo pirmyn. Rusai gi
liai įsitikinę savo socialisti
nės santvarkos pirmenybe 
prieš krinkančią kapitalisti
nę demokratiją.

Tas pat peržvalgininkas 
primena tūlų sovietinių dar
buotojų pareiškimus, ap
švietos dvasinę kryptį So
vietuose, būtent:

— A. Fadėjevas, Sovieti
nių Rašytojų Sąjungos sek
retorius, savo raporte tos 
organizacijos susirinkime 
.birželio m. (1947 m.) sakė:

“Sovietinis žmogus yra 
reiškėjas ir platintojas auk
ščiausios dorovės, tinkamos 
ištisai žmonijai.”

Žymus Sovietų Komunis
tų Partijos vadas Ždanovas 
andai pareiškė:

“Mūsų literatūra atspin
di daug aukštesnę santvar
ką, negu buržuaziniai - de
mokratinė sistema; mūsų 
kultūra daug kartų aukš
tesnė už buržuazinę kultū
rą; todėl mūsų literatūra 
ii4 kultūra turi teisę mokyti 
kitus naujosios dorovės, 
apimančios visą žmoniją.”

Panašiai kalbėjo ir Kova-' 
levas pernai rugpj. mėnesį 
susirinkime visasąjunginės 
Draugijos Politinei ir Mok
slinei Apšvietar Skleisti.

Kaip žinoma, Sovietų vy
riausybė labiau gerbia tik
rovinius mokslus ir moksli
ninkus, negu bet kurio kito 
krašto valdžia. Ęet kartu 
su tikroviniu mokslu so vie- t t

tinėse apšvietos įstaigose 
skiepijama visuomeninis in- 
teligentingumas — svarbių
jų visuomenės reikalų su
pratimas. Kas kita yra 
amerikinėje apšvietoje.
Aukštesniųjų Tikslų Stoka 

Amerikos Mokyklose
Amerikos universitetų ir 

kolegijų profesoriai dažnai 
kalba, kad tos įstaigos pri
valo auklėti inteligentingus 
visuomenei vadus. Bet ar iš 
tikrųjų tie universitetai ir 
kolegijos atlieka šią parei
gą? Plačiau matantieji

Maiziesius Nepervedęs 
Žydų per Marias

Kairo, Egiptas. — Gali-' 
fornijos Universiteto moks
lininkai tyrinėjo pelkes, 
šiauriniame Raudonosios 
Jūros gale ir padarė išva
dą, kad žydai bibliškais lai
kais ne per pačią jūrą pa
bėgo iš Egipto, bet per pel
kes.

Biblijos antroji knyga, 
Exodus, sako, kad Maižie- 
šius padarė stebuklą; girdi, 
prasiskyrė vanduo taip, kad 
izraelitai buvo’ pervesti jū
ros dugnu iš Egipto į Sina
jaus pussalį, o kai faraono 
kariuomenė juos vijosi, tai 
jūros * vanduo užplūdo ir 
prigirdė žydų priešus.

Egipto dokumentai iš tų 
laikų kalba apie Nendrių 
Ežerą, šiauriniame Raudo
nosios' Jūros gale. Johns 
Hopkins Universiteto pro
fesorius W. E. Albright, iš
tyręs Raudonąją Jūrą ir jos 
apylinkes, tvirtina, kad žy
dai ištrūko iš Egipto per tą 
lėkštą ežerą arba pelkes, o 
ne per Raudonąją Jūrą.

Sovietų Sąjungos 1947 me
tų derlius pralenkė prieškarinį 
derlių. Tai rekordinis derlius.

Tie vyriausiojo mūsų valstybės 
rekorderio Herbert L. Miller 
išsinešamieji dokumentai at
rodo maža našta, bet ji svari. 
Ten surašytas busimasis bu- 
džetas, kuriam Trumanas pa
reikalavo 39.7 bilionų dolerių.

švietėjai atsako: Ne).
Buvęs Columbijos Uni

versiteto mokytojų kolegi
jos profesorius dr. Bernard 
I. Bell dėl to rašo N. Y. Ti- 
mes’e (sausio 18 d. šiemet):

— Mes Amerikoje turime 
didžiausią, brangiausią ir 
pagyrūniškiausią pasaulyje 
mokyklų sistemą, bet jos 
labai,' labai mažai teduoda 
žmonių, kurie galėtų ką 
nors visuomenei pasiūlyti, 
apart šundaktariškų recep
tų politikoje, ekonomijoje, 
filosofijoje ir t.t.

Viskas mūsų mokyklose 
taikoma tik techniniam la
vinimui tokiuose užsiėmi
muose, kuriais galima būtų 
daugiau pinigų gauti bei 
daugiau prekių pardavimui 
pagaminti.

Mūsų mokyklos iš tikrų
jų mažai teduoda vadovy
bės žmoniškam reikalų su
pratimui. Pačios mokyklos 
teturi tik silpną nuomonę, 
ką reiškia inteligentingu- 
mas.

Inteligentingūmas gi yra 
gabumas atskirti pamati
niai svarbų dalyką nuo pa
viršutinio ir laikino, pažin
ti skirtumą tarp gero ir blo
go. Inteligentingumą reikia 
auklėti. Juk žmogus gali 
būti begaliniai mokytas fi
zikas, chemikas, bakteriolo
gas ar kitų dalykų specia- 
lumų žinovas ir sykiu būti 
neinteligentingas, nėmokąs 
suprasti dalykus pagal jų 
svarbą ir negabus rodyti 
žmonėms kelią į laimę arba 
net į pačios žmonių veislės 
išlikimą.
Inteligentingumas Ameri
koj Laikomas Nenaudingu, 

net Pavojingu Dalyku 
Beje, mūsiškėje civilizaci

joje yra net pavojinga būti 
inteligentingu — pavojus 
nuo įsigyvenusių žmonėse ir 
niekingai išnaudojamų min
čių ir papročių. Minioms 
yra įkalta mieruoti žmo
gaus pasisekimą ir didybę 
turtais ir jėga, tikėti be- 
smegeniškais t r u k š m ais, 
pagyrūniškais skelbimais; 
aklai vaikytis daugiau pi
nigų, atsiduoti paprastiems 
pasilinksminimams, girtis 
ir ieškoti pritariančių del
nų plojimų.

Ar i n t e 1 i g entingumas 
Amerikoj padarys žmogų 
turtingu? Visai ne. Ar dau- 
guomenė gerbs ir mylės jį 
už i n t e 1 i g entingumą? 
Anaiptol <ne. Atvirkščiai, jis 
bus nekenčiamas todėl, kad 
jis nesutinka su įskiepyto
mis miniai tuštybėmis.

Kam tad mokyklos turė
tų auklėti tokią neparduo
damą, piniginiai nenaudin
gą prekę, kaip inteligentin
gumas? Taigi jos ir neauk- 
leja inteligentingumo.

Mes turime daugiau 
kaip 900 dalinančių diplo
mus kolegijų ir universite
tų, kurie sausakimšai užsi- 
grūdę daugybe studentų 
(nekalbant apie milionus 
vidurinėse mokyklose). Bet 
didžioji dauguma tų stu
dentų niekuomet negalės 
niekam vadovauti, nesuge
bės net patys sau vadovau
ti, sako prof Bell.

Pati mokytojų profesija 
yra niekinama, nes pigiai 
apmokama. Dėlto plačiai 
įsigyveno Amerikoj net po- 
sakys: “Kas gali, veikia, o 
kas nieko negali, tai moky
tojauja.”

Pernai metais Meksikoj 
buvo atrasti kaulai senovi
nio žmogaus, gyvenusio 
pirm 10,000 iki 15,000 metų. 
Tai ankstyviausio priešisto
rinio žmogaus palaikai 
Šiaurinėje Amerikoje, kaip 
teigia mokslinis žurnalas 
Scientific Illustrated. (Iš
karpą atsiuntė mūsų bend-' 
radarbis J. J. Mockaitis iš 
Bridgeport©, Conn.).

Tarp mokslinių atradi
mų 1947 m. tas žurnalas 
pažymi tokius:

Amerikoj pagaminta per 
dvi dienas tokie nepastovūs, 
palengvėle atominiai sky
lantieji elementai, kuriems 
pagaminti pirmiau reikė
davo dvejų metų.

Iš atominių krosnių (pi
les) išėjo bent du visai nau
ji elementai, kurių “gam
toje nėra.”

Dirbtiniai pagaminta tū
li proteinai (panašios me
džiagos, kaip mėsos raume
nyse, kiaušinyje, plaukuose 
ir t.t.). Tikimasi ateityje 
išvystyti šilką iš panašių 
dirbtinių proteinų. Tas šil
kas prilygsiąs naturalio šil
ko gerumui. Gal būsią pa
dirbta ir valgomieji 'protei
nai.

Žmogaus ne vairuojamas, 
amerikinis lėktuvas nuskri
do Anglijon ir saugiai nu
sileido, Jis automatiškai lė
kė pagal nustatytus jame 
instrumentus, kurie veikė 
taip, kaip jiem rodė radijo 
bangos iš tolo. Tai buvo di
delis keturmotorinis lėktu
vas.

Streptomycinas, palygin
ti naujas vaistas, apstabdė 
kai kurių džiovos rūšių pli
timą.

Naujas švieso - elektrinis 
(photoelectric) prietaisas, 
pagamintas iš sierinio švi
no, tūkstančius kartų ge-

Kodėl Mes Kai Kada 
Nesusikalbame

Netikslumai Terminologijoj

Kuomet asmuo ateina su 
žuvimis, arba atvažiuoja su 
pusbroliais, tai aišku (kaip 
naktis), kad kojos ir arkliai 
jam nereikalingi.

Keista, kaip orlaiviais ga
li skraidyti lakūnai, kuomet 
įsilakus ir ant žemės gerai 
paeiti neįmanoma.

Kuomet sakoma, kad as
muo sumoka paskolos penk
tą nuošimtį, tai klausimas 
kyla: kas gi 'sumoka tuos 
kitus keturis nuošimčius, be 
kurių penktas nepasidaro?

O valgyti pietus antrą 
valandą po pietų—mano iš
manymu, tai dubeltavi pie
tūs ir reiškia persivalgymą.

Beržų sula man primena 
nuotaką—kadangi ji išteka.

Valgyti jsu pirštais leisti
na tik tokiems, kurie bur
nos nebeturi.

Jeigu sakoma, kad bulvės 
yra skutamos, tai reikėtų 
sakyti, kad barberys barz
das žmonėms lupa.

Bet čia da ne taip baisus 
dalykas, kadangi bulves 
kai kas lupa, kai kas skuta, 

riau išmieravo žvaigždžių 
karštį, negu senesnieji prie
taisai.

Californijos Universitete 
tapo pastatytas naujas mil
žiniškas cyklotronas — el- 
ektro - magnetinė mašina 
atomų branduoliams skal
dyti. Mokslininkai tikisi pa
gaminti toje mašinoje bent 
kai kurias visatinių (kosmi
nių) spindulių daleles.

Buvo dirbtiniai iššaukta 
lietus ir sniegas, barstant 
į aukštus debesis .kruope
les vadinamo ' “sausojo le
do.”

Surasta nurodymų, kad 
audros (plėtmai) saulėje, 
turbūt, taip pat gamina 
smarkiausius gamtoj, ne
matomus visatinius spindu
lius.

Buvo padaryta eilė ban
dymų dėl mažųjų gyvių rū
šies pakeitimų, taip kad iš
ėjo nauja rūšis. Patirta, 
jog veiksniai, kurie pakei
čia gyvio rūšį, taip pat gali 
iššaukti, vėžio ligą, bent to
kiuose gyviuose.

TONSILŲ IŠĖMIMAS 
GALI SUDARKYTI 
KALBĄ IR ASMENYBĘ

Tonsilų (liežuvėlių) ar
ba adenoidų išėmimas kar
tais nusilpnina gerklės rau
menis, pagadina balsą ir pa
žeidžia sakinių ir žodžių iš
tarimą, kaip įspėja dakta
ras James S. Greene.

Kalbėdamas Gerklės, No
sies ir Ausų Gydytojų 
Draugijos susirinkime pra
eitą savaitę New Yorke, 
dr. Greene, patarė tėvams, 
kad dar neduotų išlupt vai
ko tonsilus, kai tik pirma
sis gydytojas pasako. Rei
kėtų taip pat kreiptis į 
gerklės ir nosies specialis
tą, kuris dažnai atrastų, jog 
sveikiau tonsilus palikti.

Dr. Greene, direktorius 
Nacionalinės Ligoninės dėl 
Pagadintos Kalbos Taisy
mo, 61 Irving Place, New 
Yorke, yra matęs tokių 
žmonių, kuriem tonsilų iš
ėmimas sudarkė kalbą. Pas
kui, jausdami šlubavimą sa
vo kalboje, tūli pasidarė 
nedrąsūs, todėl ėmė vengti 
kitų žmonių. Taip tonsilų 
išėmimas nupuldė jų asme
nybę ir kenkė pasisekimui 
.gyvenime.

N. M.

o dar kiti su visais jų “kai
liukais” sudoroja.

“Aš nežinau, bet pasaky
siu” — pareiškia kai kada 
tūlas mitingo pirmininkas. 
Jeigu nežinai, tai kam dar 
sakyti?

Skambinti ant piano arba 
pianu galėtų tik koks pami
šęs muzikantas — nes pia« 
nistas tikrenbėje skambina 
pianą, o ne ką kitą ir ne 
kitaip.

Sako, arabai kariauja su 
žydais.’ Nieko panašaus! 
Jie kariauja su ginklais 
prieš žydus — tai faktas.

Aky vaizdo je tų visų ter
minologijos “šposų”, > visiš
kai netenka stebėtis, kuo
met - kartais “poezijose” 
būna pasakyta, kad šunys 
gieda, gaidžiai loja, o ark
lys ant žvirblio joja!

Pr. Krienas.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Sausio 26, 1948



PASKUTINIS CARAS
(Istorine Apysaka) —90—

Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Su tokiu pat kantrumu ir net entu

ziazmu Rasputino garbintojos priimdavo 
jo visiškai laisvą su jomis elgesį, jo gla
monėjimus ir be atodairos atsiduodavo 
jo aistrom patenkinti. Ir šiuo atžvilgiu 
priežastys buvo įvairios. Tikrosios “ras- 
putinietės” tai darė klausydamos Raspu
tino pamokslų apie “išganymą per nuo
dėmę.” Kitos gyvendavo su Rasputinu 
tais pačiais karjeros sumetimais, kai ku
rios net su savo vyrų ir artimųjų prita
rimu. Kai Rasputinui prikaišiodavo jo 
santykius su moterim, jis atsakydavo: 
“Ar aš kaltas, jei tie aristokratai patys 
man ant kaklo kabina ne tik savo mei
lužes, bet ię žmonas. O aš, sveikas ir 
tvirtas vyras, negaliu gi susilaikyti ne
nusidėjęs.”

Buvo aplink Rasputiną ir šiaip pa
tvirkusių poniučių, lengvai žiūrėjusių į 
moralinius principus,' kurios labai di
džiavosi, kad Rasputinas jas “pagerbia.” 
Ir šios kategorijos moterys ne visos sie
kė kokių karjeros tikslų. Pavyzdžiui, vie
na kunigaikštienė iš Maskvos, kita gana 
žymi operetės artistė ir dar kelios kitos, 
turtingos ir žymią vietą visuomenėj tu
rinčios moterys, jokių užtarimų nerei
kalingos, vistiek ėjo pas Rasputiną ir 
ieškojo pažinties su juo kažkokio susi
domėjimo traukiamos ir žinodamos, kas 
jų laukia.

Tragiškiaifsia buvo toji Rasputino 
lankytojų dalis, kurios ėjo jo užtarimo 
prašyti nelaimės užtiktos. Viena kukli ir 
padori moteris, išgirdusi apie Rasputino 
visagalę įtaką, nuėjo pas jį prašyti grą
žinti dėl politinių priežasčių išsiųstąjį 
jos vyrą. Ji nunešė Rasputinui dovanų 
savo brangenybes ir pinigus, tačiau jis 
tuo nepasitenkino ir ėmė prie jos mei
lintis. Jai pasipriešinus, Rasputinas dar 
labiau įniršo ir pareiškė: arba ji pasi
duos, ir tada jis išpildys jos prašymą 
kreiptis į carą dėl jos .vyro, arba tegu 
nesirodo jam į akis. Prašytoja išbėgo, 
bet kitą kartą atėjusi vėl maldavo pagel
bėti vyrui neverčiant jos nusižeminti. 
Jos susijaudinimu pasinaudodamas, 
nors gretimuos kambariuos buvo žmo
nių Rasputinas jėga ją privertė, ir pas
kui keletą kartų važinėjo pas ją į vieš
butį, vis tikindamas padėsiąs grąžinti 
vyrą. Bet Rasputinas jos prašymo carui 
visai neįteikė, keršydamas už jos “aki
plėšiškumą.”

Būdavo ir kitų kraštutinumų, kada 
ponios ateidavo jau iš anksto pasiruošu
sios visus Rasputino norus tenkinti, ma
nydamos, kad be to, jų prašymai nebus 
išpildyti. Tokiais atvejais “šventasis se
nis” Rasputinas lyg ir pasipiktindavo, 
pasakydavo pamokslą apie dorą, bet jų 
prašymus pasistengdavo išpildyti.

Daug ho galėtų papasakoti Rasputino 
priimamasis kambarys, į kurį niekas ne
turėdavo teisės įeiti, jei Rasputinas bū
davo su svečiu ar su viešnia. Rasputino 
gyvenimą smulkiai sekę saugumo agen
tai ne kartą pažymėdavo tokius faktus, 
kad kai kurios prašytojos, nežinojusios 
Rasputino palinkimų ir netikėtai už
kluptos, išbėgdavo iš to kambario api
pešiotos, klykdamos ir keikdamos. Tai 
būdavo iš paprastesnio luomo moterų, 
nes aukštojo luomo ponios dažniausia ge
rai žinojo Rasputino būdą. Po tų mote
riškų 'vizitų Rasputinas paprastai eida
vo į pirtį, kuri buvo gretimuos namuos.

Kartu su Rasputinu Petrapily gyveno 
jo šeima — dvi dukterys ir sūnus. Ras
putino žmona aplankydavo jį tik kartą į 
metus. Žmoną Rasputinas savotiškai 
mylėjo, bet vįsai nevengdavo jos aki
vaizdoj savo laisvumo su kitom moterim. 
Matydama, kaip vyras bučiuoja aristo
kratiškas ponias, Rasputinienė ne tik 
nepykdavo, bet lyg ir pasididžiuodavo 
ir sakydavo: “Jo laisva valia, tegu daro 
ką nori. Pakaks jo visom.”

Didelio skandalo aukštojoj visuome
nėj sukėlė cariėnės pasiryžimas patal
pinti Rasputino dukteris į mergaičių 
mokyklą — Smolnyj institutą — kurį ' 
turėdavo teisę lankyti tiktai bajorų luo
mo vaikai. Tai buvo uždara aristokratiš
ka mokykla, į kurią patekti buvo labai 
sunku. Tačiau per cariėnės užtarimą 
Rasputino dukterys turėjo būti priimtos

į institutą, nežiūrint jo vadovybės pasi
priešinimo ir tėvų protestų.

Žymėtina, kad Rasputinas visiškai 
laisvai elgėsi tik su aukštojo luomo mo
terim, jas kiek įmanydamas koliojo, nie
kino ir pažemino. Tai, be kitų sumetimų, 
jis daręs iš neapykantos prieš bajorų 
luomą, kurį vadindavo išsigimėlių ir šu
nų luomu, kurio gyslose visai nebeliko 
grynojo rusų kraujo. Kalbėdamas su 
kaimietėm moterim ir su savo dukterim 
Rasputinas niekada nesikoliodavo ir su
silaikydavo nuo bet kokių nepadorumų.

Netrukus Rasputinas pagarsėjo ■« ir 
kaip lėbautojas ir girtuoklis. Kartais jis 
pats paskambindavo kuriai nors savo 
draugei grafienei ar kunigaikštytei, pa- 

•. kviesdavo ją į kokį žinomą restoraną.
Paprastai ten susirinkdavo ir daugiau 
Rasputino artimųjų, asmenų su garsiais 
vardais ir titulais. Rasputinas ateidavo 
paūžti įvairių dovanų ir. pinigų kišenes 
prisikišęs. Įkaušęs, jis pilnom saujom 
mėtydavo įvairias dovanas, saldainius 
ir pinigus čigonų chorui ir tarnam. “Im
kit, negaila man, pinigų kiek nori!” — 
girdavosi Rasputinas.

Smagiausias malonumas Rasputinui 
būdavo klausytis čigonų choro. O gero
kai įsigėręs, čigonam dainuojant, jis iš
eidavo pats šokti rusiškų liaudies šokių. 
Į restoraną eidamas jis paprastai apsi
vilkdavo šilkinius rusiškus marškinius. 
Kartais jis pasigirdavo: “Juos man pati 
Saška siuvo!” Blaivus jis būdavo labai 
atsargus kalbėdamas apie caro šeimą, 
bet įkaušęs dažnai mėgdavo pasigirti 
savo artimumu su caru ir cariene Alek
sandra, kurią tokiais atvejais vadindavo 
tiesiog “Saška.” Tokie Rasputino girtuo
kliavimai kartais baigdavosi nematytais 
ištvirkavimais ir skandalais.

Nors eidamas į caro rūmus Rasputi
nas visada vėl sugebėdavo nuduoti kuklų 
ir pamaldų asketą, vis tik kalbos apie 
Rasputino girtuokliavimus ir ištvirka
vimus patekdavo ir į caro ir cariėnės au
sis. Rasputino klausimas iškilo ir Dū
moj, kur buvo nurodinėjama į šio neat
sakingo asmens žalingą įtaką valstybės 
gyvenimui. Pradėjo rašyti apie Rasputi
ną ir spauda. Bet caras pasikvietė Dū
mos pirmininką Rodzianką ir griežtai 
įsakė jam padaryti žygių, kad Dūmoj 
apie Rasputiną nebūtų kalbama, duoda
mas suprasti, kad nepaklausymo atveju 
galima Dūmą ir paleisti. O spaudai tie
siog uždraudė minėti net Rasputino var
dą. £

Tačiau Rasputino priešai nesnaudė. 
Ne kartą apie Rasputino artimumo pa
vojų minėdavo carui ministeris pirmi
ninkas Stolipinas. Tai jau buvo labai 
rimtas perspėjimas, ir caras pasiūlė pa
čiam Stolipinui pamatyti ’ Rasputiną ir 
padaryti išvadą apie jo asmenį. Stolipi
nas pasikvietė Rasputiną. Čia Rasputi
nas pradėjo bandyti savo hipnotinę jė
gą, įsmeigė į Stolipiną savo akis, kalbė
jo kažkokius žodžius. Stolipinas jautė 
pasišlykštėjimą Rasputinu, bet kartu 
pajuto ir kažkokią jį veikiančią moralinę 
įtaką. Tačiau nugalėjęs save, 'hipnozui 
nepasiduodamas, Stolipinas sušuko Ras
putinui, kad jis gali atiduoti jį teismui 
kaip sekantą. To jis nedarysiąs, bet 
griežtai įsako 'tuoj išvykti iš Petrapilio 
ir čia nebesirodyti. r

Prieš Rasputiną pradėjo veikti jo bu
vęs geradaris vyskupas Teofanas, kuris 
pats kadaise jam pagelbėjo įėiti į caro 
rūmus. Kovojo su Rasputinu ir kiti jo 
buvę draugai — vyskupas Hermogenas 
ir vienuolis Iliodoras. Skundė jį carui ir 
mitropolitas Antonijus. Sunku buvo nu
sistatyti carui, ypač carienei, nes už 
Rasputiną dar karščiau kovojo jo šali
ninkai. Kiek čia seniai tie patys Teofa
nas ir Hermogenas vadino Rasputiną 
šventuoju ir jį gynė, o dabar šmeižia. 
Kaip čia išspręsti carui — ar tada jie 
buvo teisūs, kai gyrė Rasputiną, ar da
bar, kai jį apkalbinėja? Nelengvas buvo 
tas klausimas. Bet Rasputino šalininkų 
įtikinėjimai buvo rimti. Jie įrodinėjo, . 
kad visa toji Rasputino istorija daro gė
dą caro šeimai, mažina jos pagarbą ir 
gali nuvesti kraštą į pražūtį.

(Bus daugiau)

Per ištisus menesius buvo kalbama, kad plienas irgi 
patekęs i juodąjį turgų. Čia matom i kongresinį tyri
nėjimų komitetą pašauktus' firmų viršininkus pasi
kalbant tarpusavyje pertraukoje. Sėdi: R. C. Todd 
iš American Rolling Mill; Norman J. Foy iš Republic 
Steel Corp.; (stovi) M. Schrader iš Bethlehem Steel 
Corp.; C. H. Longfield iš Youngstown Sheet & Tube.

Atviras Laiškas Mano Bičiuliams
bauti ir girtuokliauti iš

Jonas Kaškaitis.

Pasišvaiscius Po
Festivalį

Beluputuojant, štai įmar- 
šuoja ir viešnia, teta. Bara
si negalėjusi dasiklaust Ke- 
perausko, tik, kai pasakiu
si ieškanti advokato, jai kas 
parodęs, kur įeiti. Pavargu
si ir alkana, tai advokatie- 
nė tuoj išsiunčia tarnaitę 
pasiskubint su pietaiš.

Nejaukiai,, ir nedrąsiai 
įeina ir advokatas, žentas. 
Čia tuoj ir susikirtimas. Te
ta jam lietuviškai, o jis jai 
angliškai. Nesusikalba. Ad- 
vokatienė bando kaip su
glostyti raukšles. Jos vyras 
žodį po žodžio “atsimena” 
lietuviškai. Teta šiek tiek 
pradeda atlyžti, pavalgiusi 
gardžių lietuviškų tarnaitės 
pietų. O advokatas pradeda 
advokatišką taktiką'. Po 
truputį gretinasi ir būk 
meilinasi tetai. Įvobija ją 
pamėginti rūkyt, moderniš
kai, o dar pirma to sugir
do gerą stiklūką ant drąsos. 
Teta kiek įsidrąsina, pa
traukia papiroso, o advoka- 
tienė, pamačiusi, iš nustebi
mo, apalpsta. Ją tuoj visi 
puola gaivinti.

Atsipeikėjusi advokatie- 
nč pagauna savo vyro tak
tikos prasmę. Ji irgi sten
giasi užglostyti tetos neti
kusį pirminį įspūdį. Galų 
gale, po juokingų manipu
liacijų, dalykai išsilygina, ir 
visa kas išeina “fifty-fifty,” 
pusiau gerai, abiem pusėm 
nusileidžiant. Viena tik tar
naitė išlieka susimizgusi ir 
nesuvokusi tų keistų savo 
ponų' ir viešnios posūkių. 
Visą dalyką ir dalyvius ji 
išvadina mulkiais, “nuts”...

Komedijukė nieko sau. 
Publika reiškė pasitenkini
mą. Aktoriai vaidino, gerai 
nusiteikę. Kas ypač įdomu, 
tai kad beveik visi aktoriai 
— Amerikoj gimę jaunosios 
lietuvių kartos nariai, o 
vienas, advokato rolėje 
John Rigely visai ir ne lie
tuvių paėjimo (airys), tail 
Janinos Mureikaitės vyras, 
o vaidino ir, kas reikia, lie
tuviškai tarė, kaip “senis.” 
Visa tai labai paguodžiama 
ir liudija apie gražias me
niškas ■ galimybes iš mūsų 
jaunuolių pusės.

Pirmininkas Albertas 
Mierkis praneša, kad seka
mas programos numeris bus 
“Liuosybės choras” iš Brok- 
tono (Montello, Mass.), va
dovaujamas įgudusio chor
vedžio Ęęįyąrdo Sugąrio.

Išsirikiavo choras. Žymią jo 
1 dalį sudaro jaunuoliai. Ži
noma, pirmose eilėse paži
nau žvitriąją Ogentaitę. 
Prie piano — Gertruda 
Stanley.

Choras užtraukė G. A. 
Groso “Liuosybės” dainą ir 
J. Šono “Darbo giesmę.” 
Gerai išmuštruotas choras 
ir sklandžiai tai įrodė savo 
pasirodymu. Negaila pa
stangų atvažiavus iš taip 
toli. Garbė Broktono lietu
viams, kad sugebi užlaikyti 
tokį šaunų chorą, kuris sa
vo -meniškais gabumais ap
tarnauja daugybę apylinkės 
miestu.

Jaunutė, gabi ir daug ža
danti Maspeto gėlė Doloro- 
za Petronytė, Šalinytės- 
Sukackienės mokinė, savo 
garsiosios mokytojos lydi
ma pianu, labai gražiai iš
pildė St. Šimkaus truputį 
melancholišką “Lopšinę” ir 
linksmą, “čigonišką” A. 
Varlamovo sukomponuotą 
“Kam čia kęst be tavęs — 
man tik vienai?” (žodžiai 
Jono Kaškaičio). Lankstus, 
skardus, jaunas Petronytės 
soprano balsas giliai per- 
jaustai perdavė abiejų skir
tingų dainų sentimentą. 
“Lopšinė” skambėjo grau
denančiai, rimtai, net ir 
graudžiai, o “Kam čia kęst” 
— atkakliai, nebojančiai, 
šurmulingai. Jaunutė solis
tė sugebėjo interpretuoti ir 
niuansuoti abi nelengvas 
dainas.

Vėl kita Šalinytės moki
nė, šiuokart jaunučiutė pia
nistė Janina Misevičiūtė 
(Joan Message), lietuvio 
gydytojo dukraitė. Pasi
rinko gerus fortepijono nu
merius ir gerai juos skam
bino. F. Šopeno valsas 
(Valse Opus 64 No.. 1) 
skambėjo romantiškai leng- 
.vai, o J. Finos greitatempis 
“Bumble Boogie” skrido 
gyvais zigzagais.Vikri mer
gaitė prie piano — daktaro 
dukraitė.

(Daugiau bus)

Bloomfield, N. J.
MIRĖ A. LUKCHIS

Sausio 12 d. mirė Aleksan
dras Lukchis. Palaidotas 15 
d., Glendale kapinėse.

Velionis buvo vietinės LLD 
221 kuopos raštininkas ir puo- 
latinis dienraščio Laisvės skai
tytojas. Gaila netekus gero 
draugo. F. Kvederas.

(Tąsa nuo 2-ro pus).) 
žąsų pulkas gurguliuoja. lietuvio nelaimės, skurdo ir 
Derlių • surinkau puikų. 
Šiais metais geriau viskas 
užderėjo, kaip prieš karą. 
Užteks mums iki naujo, sė
klai atskyriau, o dar kelio
lika maišų grūdų ir apie 3 
tonus bulvių turguje parda
viau.

Savo vyriausią Albiną, 
tą patį, kuris rašė į Ameri- 
riką, kad esu žuvęs, išlei
dau mokytis į prekybos 

; technikumą Vilniuje. Genu
tė lanko Kaišiadorių gim
naziją. O kiti pipirukai — 
čia pat B eis trakiuose eina į 
pradžios mokyklą.

Aš noriu, kad tą mano 
laišką paskaitytų Jalikevi- 
čius Antanas, Gailius Juo
zas, Manavas Alfredas, Ur
bonas Kazys, Barauskas 
Vytautas, Vidmantas Bar- 
nardas, Balanius Petras, 
Savickas, Satleris ir visi ki
ti, kurie mane pažįsta iš 
lagerio vargų.

Jie žino, kad jiems noriu 
tik gero, todėl sakau: už
teks kraugeriams, bandi
tams ir spekuliantams lė-

vargo. Nesiduokite suve
džiojami Sudiko, Bagdona
vičiaus, Žemaičio ir kitų 
gestapininkų bei dykaduo
nių.

Mano broleliai, namo —į 
Lietuvą!

Jūsų,
Kazys Vyšniauskas 

Kaišiadorių apskr. ir vals., 
Beištraku kaimas, v

Šilutėje taip pat buvo at
žymėta ši garbinga sukak
tis. Minėjimas įvyko kultū
ros namuose. Kultūros švie
timo skyriaus vedėjas Raš- 
paliauskas padarė praneši
mą apie pirmąją lietuvišką 
knygą. Mieste buvo suruoš
ta lietuviškų knygų paro- 

;da, kurioje buvo išstatyta 
apie 500 įvairių knygų: nuo 
senovinių iki šių dienų pa
skutinės laidos.

| J. J. Kaškiaučius, M. D.« 
g 530 Summer Avenue. £ 
y 
y 
y _______ _

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

■■■■■
j SHENANDOAH, PA. !j - » o-  ■

Visos Shenandoah Apylinkes Lietuvių Prašome
j Įsitemyti, jog L. D. S. 34 Kp. Rengia l

ALIŲ!
Į PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS ĮI SAUSIO-JANUARY 31 D.
j ' Miners Hall
I KAMPAS MAIN IR OACK STS. į

J • PRADŽIA 7 V. V. j?j
į Visur yra kas nors rengiama paramai dien- į 

raščio Laisvės, tai ir mes shenandoahriečiai tu- J 
į rime paremti savo .dienraštį.

Rūpinkimės visi, kad šis balius būtų sekmin- • 
į gas. Visi platinkime iš anksto įžangos tikietus, [ 

, kvieskime į balių ką tik sutikdami.
ĮŽANGA 50c, TAKSAI ĮSKAITYTI • }

MŪSŲ MEDUS
i

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

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.

<*►

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA. ’

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Pirm., Sausio 26, 1948
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Konst. Menkeliūnaitės Koncertų Reikalu
— s

Jau buvo rašyta, kad 
Konstancija Menkeliunaitė, 
viešėdama Amerikoje, su
tinka eilėje lietuvių koloni
jų dainuoti, duoti koncer
tus. Jos dainavimų reikalu 
gauta jau keletas laiškų- 
kvietimų. Bet kvietimai rei
kia tinkamiau sureguliuoti. 
Sakysime, vieni kviečia dai
nininkę šeštadieniui į Pa. 
valstiją, o kiti — sekmadie- 
nui į Mass, valstiją. Todėl 
LMS III Apskrities Komisi
ja, bendrai su K. Menkeliu- 
naite pasitarus, padarė se
kamus patvarkymus Kons
tancijos koncertavimui.

1. Konstancija Menkeliu
naitė iki vasario 7 d., 1948 
m., pasiliks New Yorko 
apylinkėje. Brooklyne jos 
koncertas įvyks kiek vėliau. 
Jei kurios mažesnės koloni
jos šioje apylinkėje gali 
greitu laiku jai suruošti 
koncertą, tai gali pasinau

doti ta proga.
2. Nuo vasario 7-tos iki 

22, Menkeliunaitė koncer
tuos Mass, valst. Vasario 7- 
tą ji dainuos Montello, 
Mass, ir galės dainuoti bi
le kurioje lietuvių kolonijo
je iki vasario 22 d., 1948 
Todėl Mass, valstijos kolo
nijos turi subrus'ti ruošti 
koncertus paskirtu laiku 
Mass, valstijai.

3. Nuo vasario 23 d. iki 
kovo 15-tai Konstancija 
Menkeliunaitė vėl grįžta 
New Yorko apylinkėm Šiuo 
laikotarpiu ji galės koncer
tuoti Conn, valstijoje, kaip 
kad Waterburyje, Hartfor
de, New Havene ir kitur. 
Taip pat Brooklyne, New- 
arke, Elizabethe, Philadel- 
phijoje ir kitose kolonijose, 
netolimai nuo New Yorko.

4. Nuo kovo 15 Konstan
cija vyksta toliau į vakarus. 
Jinai galės dainuoti Pa.

Vilnies
I KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

Kaina 50c, Platintojams 40c
Vilnies kalendorių galite gauti dienraščio Lai

svės knygyne. Mokestį už vieną kopiją galite 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis 
prisiųskite sumoje 50c ir tuo jaus bus jums pa
siųstas kalendorius.

n Siųsdami užsakymus adresuokite:
LAISVĖ

II 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

valstijoje, kaip kad Scran
ton, Wilkes-Barre, Pitts
burgh ir kitur. Iš ten ji ga
lės sustoti Clevelande, De
troite ir Chicagoje.

5. Programa.' Mažesnėse 
kolonijose, kur nėra savų 
meno jėgų, K. Menkeliunai
tė pati viena gali išpildyti 
koncertinę programą. Kolo
nijose, kur yra chorai ir 
vietinių talentų, programa 
galima papildyti savo jėgo
mis. Konstancija Menkeliu
naitė visur koncertuose ga
lės išstoti dviem atvejais ir 
dainuos po eilę dainų.

6. Dėl galutinio susitari
mo galima rašyti K. Men- 
keliunaitei, 109-08 — 112th 
St., Ozone Park, N. Y. Taip 
pat galima rašyti LMS III 
Apskrities Komisijos var
du, Laisvės adresu.

Konstancijos Menkeliu- 
naitės koncertų reikalais 
reikia veikti greitai. Kon
certus gali ruošti meno ir 
kitos organizacijos. Kur to
kių organizacijų nėra, dai
nininkei koncertą gali su
ruošti grupė žmonių, me
no mylėtojų. Daugiau kon
certų ruošiant, bus geriau 
organizacijoms ir daininin
kei. Taip pat ir išlaidos bus 
mažesnės.

LMS III Apskrities 
Komisija: 
Walter Žukas, 
Adomas Dagis 
Vincas Bovinas.

Pradėjo Dirbti Nr. 5 Kasykla

Worcester, Mass. Skaitytojų Balsai

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas į
BELTAIRE FLORIST i

— • 1Lietutis Kvietkų Pardavėjas i
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. |

(kamp. 68th St.) į
I I C

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

SHoreroąd 8-9330 !
H Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, !
H ko jūs reikalausite. !
u Specialistai Pritaikymui I

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

Išbuvus uždaryta 11 mėne
sių, sausio 2 dieną pradėjo 
dirbti Nr. 5 kasykla, po nauja 
kompanija, kurią atstovauja 
ponas J. Rich.

Šiuo tarpu kasykla yra ope
ruojama su 200 mainierių, nes 
ne visi darbai buvo galima 
kartu pradėti. Bet J. Rich 
yra pasižadėjęs duoti darbus 
atgal visiems toje kasykloje 
dirbusiems mainieriams, kaip 
tik kasykla pradės pilnai ope
ruoti,.

Nr. 5 kasykla yra pusėtinai 
didelė ir joje prieš uždarymą 
11 mėnesių atgal dirbdavo 600 
mainierių. Nežinia, ar šita 
kompanija išpildys savo prP 
žadą, ar mėgins operuoti tik 
su pora šimtų mainierių. Ji
nai naujų darbų nesiskubina 
pradėti, o jei unija tylės, tai 
taip ir liks. Man rodos, kad 
unija turėtų daryti spaudimą 
kompanijai dėl naujų darbų 
atidarymo ir davimo jų vi
siems joje pirmiau dirbusiems 
mainieriams.

Balius Dienraščio Laisvės 
Naudai

šeštadienį, sausio 31 dieną, 
Šenadoryje, mainierių salėje, 
yra rengiamas didelis balius. 
Visas jo pelnas yra skiriamas 
dienraščio Laisvės budžeto su
stiprinimui.

Draugai girardvilliečiai ir 
apylinkės mažesnių miestelių 
draugai, malonėkite jame da
lyvauti ir savo kaimynus atsi
veskite. Linksmai ’ praleisite 
vakarą ir sykiu paremsite vi
sų lietuvių mylimą ir plačiai, 
skaitomą dienraštį Laisvę.

Menas ir Kultūra su Kumščiu
Endicott St. lietuvių svetai

nėje, paprastai, kiekvieną 
šeštadienį vakarais darbo liau
dies žmonės po savaitinio dar
bo susirenka pašokti, pasi
linksminti, pasidalinti gyveni
mo įspūdžiais. Gi sausio de
šimtos vakare nušliaužiau ir 
aš pasižiūrėti.

Gi įėjęs vidun pamačiau ęlrg. 
Bakšį, kuris irgi mane paste
bėjęs pakvietė prie besiediš- 
ko stalo, čia sėdėjo kelios mo
terys ir su Bakšiu trys vyrai. 
Tapau supažindintas ir, klau
siamas, pradėjau pasakoti 
apie europinį gyvenimą, kaipo 
neseniai atvažiavęs. Po mano 
kelių papasakojimų, tuoj pra
sidėjo ginčas tarp draugo Bak
šio ir piliečio X. Staiga pa- 

Įstarojo veidas paraudo ir iš jo 
išsiveržė žodžiai: “Tu žal
ty!” Atmetė ranką sugniau
žęs kumštį- ir pagrūmojo: 
“Kaip trenksiu į snukį”. . . Gi 
šitokio “meno” bei “kultūros” 
draugas Bakšys nemylėjo ir 
nuo stalo pasitraukė. Paskui 
jį ir aš, nenorėdamas to ma
tyti ir girdėti.

Piliečiui X. patarčiau ner
vus tvarkyti, nes pykimas ken
kia grožiui ir sveikatai.

Samana.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugystės susirin
kimas įvyko 6 d. sausio. Susi
rinkime buvo išduota atskaita 
už visus metus. Pasirodė, kad 
į Draugiją įsirašė 24 nauji 
nariai, gi per metus mirė 8. 
Viso narių Draugijoje yra 
525, turtas siekia virš $60,- 
000. Turime parką ir namą 
arba svetainę, viskas išmokėta, 
jokių skolų neturime.

Draugijos valdyba veikli— 
progresyviai žmonės, organi
zacijos reikalus tvarko gerai 
ir gražiai. Sergančių dabarti
niais laikais yra apsčiai, apie 
po 15 kiekvieną mėnesį.

Draugijos pirmininku dabar 
yra Ig. šiupėnas, vice-pirmi- 
ninku V. Jaučius, protokolų 
raštininku J. J. Bakšys. Pa
starasis jau 20-ti metai tarnau
ja ir jis savo darbą atlieka 
kuogeriausiai. Sekretorius tu
ri daug ir atsakom i n go darbo, 
prižiūri ligonius, veda pašalpų 
atskaitas, rūpinasi mirusiais 
Draugijos nariais, kaip tai: 
parūpinai grabnešius, paragin
ti narius pasimokėti duokles. 
Tai daug atsakomingo darbo, 
už tai nė nėra norinčių į tą 
vietą. • Finansų sekretoriumi 
yra J. Petkūnas, iždininke—
M. Sukackienė, direktoriai —
N. J. Meškus, M. Kįzienė,
Ig. Lazuravičius, D. Petravi
čius ir J. Norvaiša. Iždo glo
bėjai — J. Kižys ir M. Tamo
šiūnas. • Maršalka — M. Na
vikienė. Linkiu valdybai kuo- 
sekmingiausiai darbuotis 1948 
metais. Kalvis.

Keleiviui labai pagailo Ru
munijos karaliaus, kad jis būk 
“be cento išvažiavo.” Bet ke
lyje karąlius pardavė “komu
nistams pareigūnams vyno ir 
pinigų pasidarė.”

Net man gaila pasidarė Ke
leivio redaktoriaus, kaip jis, 
nabagėlis, apverkia kiekvieną 
poną, kapitalistą, karalių, kurį 
darbininkai ir valstiečiai “nu
skriaudžia” !

Tuo kartu Keleivio redakto
rius rėkia, kad būk Sovietų Są
junga ruošia karą Europoje. 
Kodėl Keleivio redaktoriai ne
mato, kas kišasi į Graikijos ir 
Chinijos vidaus reikalus? Ko
dėl Keleivio redaktoriai nema
to, prie ko veda Tafto, Tru- 
mano, Marshallo planai? Ko
dėl jis puola Tarybų Sąjungą, 
kuri karo nęnori, kaip visi kul
tūriški žmonės žino!

Keleivis rėkia, kad būk So
vietų Sąjungoje stoka namų ir 
anglies, bet kodėl jis nemato 
to, kas yra pas mus Ameriko
je, aukso šalyje? Kodėl jis 
nemato, kad mūsų šalyje stoka 
namų, maisto didelis brangu
mas? Kodėl jis sutinka, kad 
Trumanas už bilionus dolerių 
siųstų kitoms šalims reikmenų, 
o nesirūpina namų reikalais 
čia pat Amerikoje?

Rinkimai artinasi, tai de
mokratų ir republikonų poli
tikieriai, siekdami apgauti ma
ses, siūlo visokius planus. Vie
ni kalba neva apie taksų nu- 
mušimą, kiti siūlo maisto ra- 
cionavimą. Racionavimas — 
tai jiems vėl juodasis biznis.

Kaip turčių spauda dūksta 
prieš II. Wallace, taip ir Ke
leivio redaktoriai. Ant ko tik 
puola kapitalistai, ant to puo
la ir Keleivio redaktoriai. Ir 
dar jie drįsta save perstatinė
ti neva darbo žmonių drau
gais.

Aš manau, kad visi žmones, 
kurie myli laisvę, myli Ameri
ką, tai atėjus rinkimams bal
suos už Wallace, kuris buvo 
geriausias draugas velionio 
Roosevelto. Manau, kad po
nai neapgaus liaudies. P. S.

LICENSES 
wholesale and retail 

Beer, Wine, Liquor

KRISLAI
(Tąsa nuo T-mo pusi.) 

vienas iš seniausių ir gražiau
sių lietuviškų žodžių.”

Susibarėme ir dėl posakio 
“priėjo prie išvados.” Dzūkas 
užsispyręs tvirtino, kad reikia 
sakyti “priėjo išvados,” kad 
žodelio “prie” nereikia. Jis 
šimtus sykių šį išsireiškimą 
skaitęs laikraščiuose.

Bet žemaitis nesutinka. Sa
ko, “nugi, va tik sausio 22 die
nos Laisvėje skaičiau apie kal
bą ilgą pamokslą vieno tikro 
specialisto, kuris sakosi vedęs 
Vilnyje kalbos kampelį. šis 
kampininkas sako, “mes pri
ėjome prie išvados.” Tai žo
dis žodin pasakymas. Ką jūs 
dabar sakote ?”

Ką gi čia besakysi. Mudu 
nutilome. žemaitis mus su
kirto, pasišaukdamas talkon 
“autorjtetą.”

Ir štai kokios dabar mano 
galvoje mintys kunkuliuoja. 
Su vadinamąja bendrine kal
ba mes turėsime daug bėdos, 

! kol nesulauksime didžiojo 
lietuvių kalbos žodyno, Lietu
voje ruošiamo prof. Balčikonio 
ir kitų protingų profesorių. 
Tegul jie “nukals” žodžius ir 
mums patieks. Tada, jeigu 
kas bandys mus vilkti ant 
dzūkiško, žemaitiško, kalaku- 
tiško, ar kapsiško kurpalio, 
tuojau tuo žodynu drošime

jam galvon ir lai tyli. Kol,to 
autoriteto neturime, nepadary
sime klaidos, jeigu per daug 
negudravosime ir nepasmerk
sime tų, kurie nenori atsisvei
kinti nei su “kazyrėmis,” nei 
su “griekais.”

Draugiškai, Kalakutas.

Gal taip ir bus geriausia. 
Vartokime toleranciją.

Stoka Garadžiu
New Yorke jaučiama diftelė 

garadžiu stoka. Dėl to ir nuo
mos už esamus garądžius labai 
aukštai iškeltos. Daufc automo
bilių savininkų savo automobi
lius laiko gatvėse. Kai užėjo 
pūgos ir dideli pusniai — tie 
automobiliai išbuvo po snie-. 
gu per porą savaičių (kai 
kur).

Dabar miesto planavimo ko
misija siūlo, kad būtų praves
ta naujų mieste potvarkių, pa
gal kuriuos būtų leistina sta
tyti garadžius tose vietose, 
kur ligi, šiol neleidžiama.

Tenka manyti, kad tas klau
simas bus išspręstas teigiamai..

Gal niekur nėra tiek daug 
bėdos su automobiliais, kaip" 
New Yorke: jų tiek dawg, o 
gatvės neperplačios.

Washington. — Amerika 
turi bent 100,000 kariuo
menės Vokietijoje.

GB 22615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 698 
Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DOMINICK CRIMI

| , Matthew | 
BUYAUSKAS |

| Laidotuvių Direktorius |

if

if 
H

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
.ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

&

f Fotografas |
^Traukiu paveikslus familijų, ves-ž 
©tuvių, kitokių grupių ir pavienių.®grupių ir pavienių.^ 

Iš senų padarau | 
•naujus paveiks-g 
lūs ir krajavusfl 
sudarau su ame-}| 
rikoniškais. Rei-« 
kalui esant ir$ 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- $ 
geidaujama. Tai-^j 
pogi atmaliavoju/5 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES « 
g 512 Marion St., Brooklyn« K M
»Kampas Broadway ir Stone Avė., prie/5 g Chauncey St., Broadway Line.
S Tel. GLenmore 5-6191

Rumunijos karaliui abdika- 
vus ir užsienin iš\ykus, visi jo 
dvarai pereina į liaudies res
publikos kontrolę. I *

f Egzaminuojam Akis,* 
I Rašome Receptus g 
gDaroine ir Pritaikome Akinius |

F. W. Shalinsl
| . (SHALINSKAS) |

| Funeral Home į
» 84-02 Jamaica Avenue |

Opposite Forest Parkway | 
g WOODHAVEN, N. Y. | 
g Ž
g Suteikiam garbingas laidotuves 3 

I $150 Į 
| Koplyčias suteikiam nemokamai « 

visose dalyse miesto. §
Tel. Virginia 7-4499

| Drs. Stenger & Stenger g 
įg Optometrists - 9

394-398 Broadway a

| Brooklyn, N. Y. 
| Tel. ST. 2-8342 į

IBAR & GRILL! 
i LIETUVIŠKA ALUDĖ ! 
g §g DEGTINĖ, VYNAS ir * 
| z ALUS J

g Kanados I
I Black Horse Ale j 

š JOSEPH ZEIDATj 
v 411 Grand St. i 
j Brooklyn, N. Y. 1

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
t

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTį 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.
Tol. EVergreen 4-9612

BROOKLYN, N.
\

Sofa Apačios Perbūdavo] imas
Už $12.00

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.
Paul Gustas Funeral Home, į

ITXC. Į
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. Į

Skersai gatvės nuo Armory !

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS i a
Telefonuokite dieną ar naktį 1

EVergreen 7-4774 1
□►•◄d , ?

Naujai išdekoruota šermenų “koplyčia, kur šeimos pato- Į 
giai' gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, j 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. |

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

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

Įžanga tik 50 centų. A. K.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

■Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y,

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

... ......... —---- a

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

]! Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina L;
;• pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. !;

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. !;
; Geriausias Alus .Brooklyne ;!

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

i; 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
]• (Skersai nuo Republic Teatro) , Telefonas EV. 4-8698 ;!
j; i

1

RQNKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

ii

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Sausio 26., 1948
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Father Divine
Visy Pinigą Negavo

Kadaise mirė sena kapita
liste, Mrs. Mary Sheldon Lyon, 
kuri paliko Father Divine (ku
rį io pasekėjai vadina dievu) 
visą savo turtą — apie $500,- 
000. Mirusios brolis užvedė 
prieš tai bylą, pareikšdamas, 
kad jo B5 metų sesuo, dary
dama testamentą, buvo pu
siau durna. Tuomet prasidėjo 
tarp Father Divine ir Dr. Shel- 
dono derybos dėl turto. Pri
eita prie to, kad Divine misi
jos gaus pa $50,000, 6 likusis- 
visas turtas — mirusiosios bro
liui.

Apiplėšė Banką
Trys ginkluoti “smarkuo

liai,” praėjusį ketvirtadienį 
užpuolė South Brooklyn Sav
ings and Loan Association 
skyrių (St. Albans, Queens’e- 
je) ir išplėšė iš ten $8,000. 
Vienas iš plėšikų, sako banko 
tarnautojai, jiems iš veido pa- 

* žįstamas: tai tas pats, kuris 
dalyvavo to paties banko api
plėšime praėjusių metų rug
pjūčio 29 d.

Po apiplėšimo, kaip ir vi
suomet, buvo duotas alarmas 
ir policija pradėjo plešku ieš
koti, bet jie jau buvo nudul
kėję savais keliais.

Mildred Janulytė Buvo 
Lėktuvo Nelaimėje

United Press pranešė, kad 
lėktuvo nelaimėje, įvykusioje 
sausio 21 d. Bostone, tarp ki
tų, buvo sužeista Miss Mil
dred .Jenų lis, 33 metų am- 

t žiaus, gyvenusi po num.
11 West 42nd Street, New 

. Yorke. Ji sužeista nesunkiai ir 
. greit bus paleista iš ligoninės, 

i — gal jau grįžo namo.
Pagal pavardę tenka spėti, 

kad ši mergina yra lietuviu 
kilmės.

19-kos metų amžiaus vaiki
nas, Samuel Williams (gyveno 
po num. 122 Sutter Ave., 
Brooklyne) tapo nusmerktas 
mirti už žmogžudystę. Pir
mo laipsnio žmogžudystėje 
kaltu pripažino Kings apskri
ties teismo džūrė, vadovauja
ma teisėjo Louis Goldsteino.

Reikalauja Ištraukti Kenksmingą Filmą—
“The Iron Curtain”

National Council of Amer
ican-Soviet Friendship pasiun
tė laišką 20th Century-Fox 
Films prezidentui Mr. Spyros 
Skouras reikalaujant, kad jis 
ištrauktų iš “apyvartos” filmą 
“The Iron Curtain.” ši filmą, 
sako laiškas, kenkia Jungtinių 
Valstijų ir Jungt. Tautų reika
lams.

Laišką parašė k u n. William 
Howard Melish, pirmininkas 
National Council of American- 
Soviet Friendship (Amerikos- 
Sovietų Draugingumo Tary
bos).

“Ši filmą,” sako laiško au
torius, “pažeidžia taiką, dėl 

; kurios tiek daug mūsų jaunų 
žmonių didvyriškai atidavė sa
vo gyvybę.”

Toliau nurodoma, jog ši fil
mą įžūliai šmeižia rusų liaudį

Rochestery Vienaip, 
New Yorke--Kitaip!

Atvykusi į mūsų suvažiavi
mus rochesterietė Leokadija 
Bekešienė pasakojo, kad Ro- 
chesteryj žiema kol kas buvo 
labai lengva. Sniego ten be
veik nėra; upės neužšalusios.

Tik kai traukinys priartėjo 
prie Syracuse miesto, pradėjo 
matytis daugiau sniego. Buvo 
nuostabu, kai ji pamatė Hud- 
soną sukaustytą ledais ir snie
gu užverstą.

Rochesteryje jau matytis ir 
bedarbių; tiesa, jų dar neper- 
daug, bet yra.

Viešnia mano grįžti namo 
pirmadienį.

JKALINTA dėl nedavimo 
ŽMONĖMS ŠILUMOS

Poniutė Beatrice Rothman, 
38 m. amžiaus, gyvenanti po 
num. 1776 Topping ‘ Ave., 
Bronx, tapo nubausta penkio
likai dienų kalėti už tai, kad 
ji nedavė šilumos šeimoms, 
kurios nuomavę jos namuose 
butus.

Bay Ridge teismabutyj teisė
jas James M. Fawcet praėjusį 
ketvirtadienį 'nubaudė 33 as
menis po $2 pabaudos už tai, 
kad jie rūkė subvėse.

Rūkoriai, pasisaugokite!

ir tuo būdu žemina didvyriš
kus Stalingrado gynėjus. Vie
nojo filmos scenoje rodoma ru
sas karininkas, kuris sako, 
kad jis turįs sušaudyti 51 ka
rį pirmiau negu 52-rasis su
tinka Stalingradą ginti. Filmo- 
je netiesiogiai skelbiama, būk 
Tarybų Sąjungos žmonės ruo
šiasi atominiam karui prieš 
Ameriką, ir 1.1.

Visa tai, sako kun. Melish, 
neturi nieko bendra su tikro
ve ir tik kenkia taikai.

Baigdamas savo laišką, jo 
autorius siūlo Mr. Skouras’ųi 
sušaukti pasitarimą, kuriame 
turėtų dalyvauti visuomenes ir 
tikybų atstovai, kad jie galėtų 
pareikšti savo nuomonę dėl,ši
tos nepageidaujamos filmos iš
traukimo iš tų teatrų, kuriuose 
ji jau rodoma.

Siciliečiai Siunčia 
Amerikai Maiste...

New Yorko muitinėje yra 
sukaupta apie 5,000 pundelių, 
prisiųstų iš Palermo miesto, iš 
Sicilijos. Tuose pundeliuose 
daugiausiai yra vaisiai ii’ ki
tokio vaisinio maisto. Kiek
vienas pundelis adresuotas si
ciliečių giminėms Amerikoje, 
o vienas pundelis — preziden
tui Trumanui.

Kas dabar su jais bedaryti?
Sveikatos dabotojai skelbia, 

kad jų negalima išleisti “apy
varton,” kadangi juose gali 
būti visokių ligų perų, kurie 
užkrėstų Ameriką.

Kodėl italai pradėjo mais
to pundelius siųsti amerikie
čiams, kuomet, skelbiama, pa
čioje Italijoje maisto didelė 
stoka?

Kol kas niekas tos minklės 
negali išminklinti. Tiek žino
ma, jog pundelių suėjo jau 
virš 5,000 ir jų dar vis tiki
masi .gauti daugiau. Tūluose 
pundeliuose, kuriuose buvo su
dėti švieži vaisiai, jau pasi
reiškė netvarka: vaisiai pra
dėjo gesti, pūti. Nuo jų gen
da kiti pundeliai. Oras darosi 
tvankus.

Privertė Sterką
Pripažinti Uniją

Stork Klubas—vienas “švie
siausių” tos rūšies vietų Di
džiajame New Yorko. Bet 
minimo klubo tarnautojai ligi 
šiol nebuvo unijistai, nors jie 
norėjo jais būti.

Stork klubo savininkas, 
Sherman Billingsley, dare vis
ką darbininkams sudemora- 
lizuoti: tūlus papirkinėjo, sam
dė šnipus. Tačiau viskas nu
ėjo perniek. Galutina išvada 
yra tokia, kad jis buvo pri
verstas pripažinti uniją savo 
klube. Darbininkai priklauso 
ADE.

Ar Tai Gali Būti Tiesa?
Tyrinėjimų k o m i s i j o n i o r i u s 

John Murtagh pareiškė viešai, 
jog šiuo metu New Yorko 
mieste tapo užkirsti visi ke
liai didiesiems “bukiams” 
(bookies), kurie kontroliuoja 
milžiniškas arkliais gemble- 
riautojų sudėtas pinigų sumas.

Kaip žinia, per “bukins” 
daugelis amerikiečių deda la
žybų pinigus, gembleriuodami 
arkliais. Visa tai yra prieš 
įstatymus.

Gerai, jeigu nebus didžiųjų 
“bukių,” bet kągi komisijonie- 
rius padarys su “mažaisiais” ? 
O mažųjų visi kampai pilni ir 
per juos “arkliukų sužavėtie
ji!?” sudeda didžiules pinigų 
sumas, tikėdamiesi laimėti. Pa
galiau, ten, kur yra “mažieji 
bukiai,” . neišvengimai turės 
būti ir “didieji.”

D abarti n ė j e san tvark o j e 
vargiai kas begalės nelegalų 
gembleriavimą išnaikinti. At- 
simenam'e, velionis La Guar- 

I dia, būdamas miesto majoru, 
rodosi, dėjo didelių pastangų 
v i s o k i e m s p r i e š į s t a t y m i š k i e m s 

.elementams suvaldyti, bet jis 
nepajėgė to padaryti.

Dar Apie Dr. Kaškiau- 
čiaus Pasakytą Kalbą

Sveikatos. Kultūros Klubo 
surengtos prakalbos (sausio 
18 d.) sveikatos klausimu pui
kiai pavyko, žmonių buvo pil
na Laisvės salė ir. visi įdomiai 
klausėsi. Tai parodo, jog mu
šti žmonės domisi sveikata.

Dr. Kaškiaučius kalbėjo te
moje: “Virškinamieji organai 
ir jūsų sveikata.” Jis patarė, 
kaip valgyti, ką daug maž 
valgyti, kaip užsilaikyti, kad 
tavo viduriai virškintų geriau, 
ir 1.1.

Prelegentas kalbėjo apie 2 
valandi. Po to buvo pateikta 
apie 20 klausimų, į kuriuos jis 
visiems atsakė gražiai ir aiš
kiai.

Pertraukoje buvo parinkta 
aukų lėšoms padengti. Sudė
ta $31.83. Po $1 aukojo seka
mi asmenys: W. Lukman, O. 
Papienė, Jonas Vitkūnas, Jo
nas Stankevičius, Kuriavičius, 
Babarskienė, M. Simanavičius, 
V. Bunkus, V. Čepulis, C. Kai
rys, Bladas Zoruba, Ranchart, 
V. Urbonas, M. Lorence, K. 
Pužauskas, A. Vangris; po 50 
centų: G. Warison, P. Bie
liauskas, E. Kasmočienė, A. 
M u reik a, Adolfas Fe r t i k as, 
Juozas Šimaitis, M. Sapiega. 
Kalvaitis, J. Jasiūnas, A. Bal
čiūnas, J. Juravitz, A. Skir- 
montas, P. Saudaitis. Kiti au
kojo smulkesnėmis.

Sveikatos Kultūros Klubas 
Laisvės šėrininkų suvažiavi- 
man savo delegato išrinko M. 
Gražienę ir paskyrė $5 suva
žiavimui pasveikinti.

Kirk Douglas, Lizabeth Scott & Hurt Lancaster “I 
Walk Alone” scenoje; šiuo metu rodomas 

New Yorko Paramount teatre.

Nusižudė
Max Jelin, teatrininkas, nuo

mavęs International Theater, 
Manhattane, dėl kažin kokių 
tai priežasčių, nusižudė. Jis 
paleido savo bute gazą, iš to 
kilo eksplozija, sukrėtė na
mus ir tame sukrėtime jis žu
vo. Gyveno po numeriu 300 
E. 57th St., Manhattane. Am
žiaus turėjo 40 metų.

Filmos—Teatrai

Bandymas Stumti Progresą Atgal? Ar Pavyks?
Protestuodami prieš tai, kad Amerikos Darbo Partija 

užgyrė Henry A. Wallace kandidatu i mūsų šalies 
prezidentus, Amalgamated Clothing Workers (CIO) 
viršininkai išsiveda grupę kitu iš New Yorko partijos, 
įsteigtos 1936 metais Rooseveltui išrinkti. Viršuje, iš 
kairės: Murray Weinstein, Mrs. Sidney Hillman ir 
Hyman Blumberg, buvęs ALP pirmininku. Apačioje: 
kongresmanas Vito Marcantonio kalba į reporterius, 
kaipo laikinasis šios valstijos ALP organizacijos pirmi
ninkas, išrinktas toms pareigoms Blumbergui išėjus.

I

Ronald Zank, 5 m. amžiaus. 
Gyveno 43 Lynch St., Brook
lyne. Mirė sausio 21 d., Brook
lyn Jewish Hospital. Kūnas 
buvo pašarvotas grab. Povilo 
Gusto koplyčioje, 354 Marcy 
Ave., Brooklyne. Palaidotas 
24 d. sausio Lutheran kapinė
se. Velionis Ronaldas paliko 
nuliūdime tėvus Anthony ir 
Mabel. Laidotuvių pareigomis 
rūpinosi Paul Gustas Funeral 
Home, Inc.

“I Walk Alone”—Paramount 
Teatre

Niūjorkiškiame Paramount 
teatre šiuo metu rodoma “1 
Walk Alone,” Hal Wallis’o 
gamybos veikalas. Vyrauja 
Burt Lancaster ir Lizabeth 
Scott, ir kt. Asmeniškai pro
gramoje dalyvauja: Andy 
Russell, Helen Forrest, Jerry 
Wald ir kiti. Andy Russell-— 
žymus radijo ir filmų daini
ninkas.

★ ★ ★ y
Radio City Music Hali an

trą savaitę rodoma “The Pa
radine Case” su Gregory* 
Peck, Ann Todd, Charles 
Laughton, Charles Coburn, 
Ethel Barrymore ir kt.'

B'eje, Sveikatos Kultūros 
Klubo narių susirinkimas 
įvyks sausio 29 d. Laisvės sa
lėje ir prasidės 7 :30 vai. vak.

Susirinkimas yra labai svar
bus, todėl visi nariai ir narės 
nesivėluokite, ateikite laiku. 
Valdyba turi parengusi savo
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Joseoh Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.
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Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL 
Degtinės, Vyliai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Ivy Hinds, 74 m. amžiaus. 
Gyveno 51 Harrison Avenue, 
Brooklyne. Mirė sausio 23 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas • 
grab. Povilo Gusto koplyčioj, 
354 Marcy Ave., Brooklyne. 
Laidotuves įvyks sausio 26 d., 
Cypress Hills kapinėse. Velio
nis /paliko nuliūdime žmoną 
Constance, du sūnus ir dukte
rį. Laidotuvių pareigomis rū
pinasi laidotuvių direkt. Po
vilas Gustas.

William Smolinski, 58 m. 
amžiaus. Gyveno 151 Huron 
St., Brooklyne. Mirė sausio 22 
d., St. Johns ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. Povilo 
Gusto koplyčioj, 354 Marcy 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įv^ks sausio 27 d., šv. Jono 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Agotą (buvusią Ob.e- 
lienę), dukterį ir daugiau gi
minių. Agota Smalinskienė 
prašo giminių ir pažįstamų da
lyvauti šermenyse ir laidotu
vėse.

Laidotuvių pareigomis rūpi-, 
naši laidotuvių direkt. Povilas 
Gustas.

Marlene Dietrich ir Ray Mill
and vaidina veikale “Golden 
Earrings,” šiuo metu Para

mount Teatre, Brooklyne, 
Flatbush & DeKalb Avės.

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bite moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983.

Man’s BULOVĄ...richly atyled 
...always accurate and depend
able. ss2.se

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . • . 
17«jeweh. 933.7S

Graži įvairybė kostu- 
miškų džlulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American i&dirbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų" Daimontiniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimų dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktų iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams !

£
5 Now is the time to choose the perfect gift 

... a Parker “51” pen and matching pepciL 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.30

Join the
MARCH

OF
i DIMES
JANUARY 15-30

THE NATIONAL FOUNDATION ĘOR INFANTILE PARALYSIS

į GYDYTOJAS

; S. S. Lockett, M. D.
[ 223 South 4th Street
į BROOKLYN, N. Y.

f Valandos: dienom
į į 6—8 vakarais
f Ir Pagal Pasitarimais.
i Telefonas EVergreen 4-0203

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Sausio 26, 1948

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
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