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Bazaras—Keturių Dienų 
Pobūvis.

Prisiminus Klaipėdą.
Gražus Paprotys.
Iš Balanos Priskaldo

Vežimą.
Balsuos, ar Miegos?

Rašo A. BIMBA

.Tau čia pat ir Laisvės me
tinis bazaras. Tai bus šau
nus keturių dienų pobūvis. 
Kasmet skaitlinga publika 
gražiai laiką praleidžia.

Kaip matote garsinimuose, 
bazaras įvyks gražioje Grand 
Paradise salėje, šio mėnesio 
20-23 dienomis. Visus prašo
me dalyvauti. Patys pasilinks
minsite ir dienraštį paremsite.

★ ★ ★
1945-1946 metų žiemą lan-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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Sovietai Įkūrė Bendrąją 
Ūkinę Vokiečių Valdybą 
Rytinėj e V okietij o j e
Maršalas Sokolovskis Pareiškė, Jog Sovietai Nesiekia 
Skaldyt Vokietiją, Tik Gerini Ūkį Sovietiniame Ruožte

* ★ ★ ~ Metai XXXVIIJ. Dienraščio XXX.

kiausi Klaipėdoje. Nejauku 
buvo žiūrėti į krūvas griuvė
sių.

Miesto majoras džiaugėsi, 
kad miestas smarkiai kyla iš 
griuvėsių. Kai Raudonoji Ar
mija įmaršavo į miestą, Klai
pėdoje civilinių žmonių nebu
vo. O tuo laiku (1945-6 m.) 
su kariais ir civiliniais Klaipė
da jau turėjo 26,000 gyvento
ją.

Dabar gi skaitau, kad pri
sikėlusi Klaipėda jau turi apie 
60,000 gyventojų. Iš visų 
Lietuvos kampų pribūna žmo
nės apsigyventi šiame gražia
me Lietuvos uosto mieste.

★ ★ *
Tuo laiku mačiau kažin 

kaip išlikusius nesugriautus 
trąšų fabriko pastatus. Bet 
pastatai buvo visiškai tušti. 
Visi Įrengimai buvo vokiečių 
išvežti.

šiandien skaitau pranešimą, 
kad Klaipėdos didžiulis trąšų 
fabrikas jau iš naujo Įrengtas 
ir gerai veikia. Koks didelis 
k rast ui 1 a i m ė j i m as!

★ ★ ★
Labai atsilikęs Indijos kraš

tas turi vieną labai garbingą 
paprotį. Jie numirėlius degi
na ir pelenus išbarsto ant van
dens, arba vėjais paleidžia.

Mohandas Gandhi pelenai 
tapo išbarstyti ant “švento
sios” upės Ganges. Tai aukš
čiausias numirusio žmogaus 
pagerbimas. Du milijonai 
žmonių suėjo suteikti savo va
dui paskutinį atsisveikinimą.

Savo gyveniipu ir darbais 
Gandhi pasistatė Indijos isto
rijoje amžiną paminklą.

Ir vėl mūsų didžioji komer
cinė spauda turi kuo pasi
džiaugti. Tarybų Sąjungos 
spaudoje kažin kas smarkiai 
pakritikavo garsiuosius muzi
kus šostakovičių, Chačatu- 
rijaną, Prokofieva ir keletą 
kitų. Atrodo, kad visas dan
gus nusileido ant žemės ir vis
ką sumaišė — pirmoje vietoje 
—tos spaudos korespondentų 
ir redaktorių protą.

L ★ ★ ★
Tarybų Sąjungoje savikriti

ka plačiai išvystyta. Jei pa
imsime, pavyzdžiui, Lietuvos 
tarybinę spaudą, tai joje ra
sime ilgiausias savikritikos li
tanijas. Kiekvienas trūkumas 
ir neveiklumas keliamas vir
šun ir žmonės mokomi taisy
tis ir tobulintis. Tiktai taip 
juk ir galima progresuoti ir 
gyvenimą taisyti.

★ ★ ★
Tas pats šostakovičius anais 

metais taip pat aštriai pakriti
kuotas. žmogus gerai apsi
galvojo, patiektą kritiką ge
rai pastudijavo ir surado, kad 
pamatiniai ji yra teisinga ir 
pateisinama. Paskui kūrė 
daug geriau.

Šį rudenį prezidentiniuose 
rinkimuose bus 10,000,090 
naujų balsuotojų,'tai yra, tu
rės teisę balsuoti. Tai labai 
skaitlinga armija. Bet ar jie 
visi naudosis tomis teisėmis ir 
balsuos? Tai rimtas klausi
mas. Bėda su daugeliu pilie
čių yra tame, kad jie balsa
vimų dieną miega, vietoje bal
suoti.

Berlin. — Karinė Sovietų
vyriausybė įsteigė vieną 
bendrą ūkio-pramonės ad
ministraciją rytinėje Vo
kietijoje. Administrac i j a 
sudaryta iš vokiečių. Mar
šalas Vasilius Sokolovskis, 
sovietinis komandierius Vo
kietijoj, užtikrino, kad vie- 

'nos ūkinės vokiečių valdy
bos ten įkūrimas nėra joks 
mėginimas atkirsti rytinę 
Vokietiją nuo vakarinės. 
Antra vertus, Sovietai įžiū
rėjo, kad anglai-amerikonai 
mojasi atskelti sau vakari
nę Vokietiją, ir tuo tikslu 
jie suvienijo savo užimtus 
ruožtus į Bizoniją.

Sąstatas dabar sudarytos 
ūkinės administracijos ryti
nei Vokietijai yra toks: 
Pirmininkas, 2 pirmininko 
pavaduotojai, 3 Laisvųjų 
Darbo Unijų Sąjungos at-

ANGLU-FRANCuZŲ DEr- 
RYBOS, BELAUKIANT 
MARSHALLO PLANO 
London. — Anglijos ir 

Francijos atstovai čia veda 
derybas dėl to, kaip tiedu 
kraštai bendradarbiaus pre
kyboje, kada gaus ameriki
nę paramą pagal Marshallo 
planą.

Lenkija Vėl Protestuoja 
Prieš “Amerikos Balso” 
Radijo Propagandą

—
Varšava. — Lenkijos val

džia iš naujo užprotestavo 
Jungtinėms Valstijoms dėl 
to, kad amerikonai per sa
vo radiją “Amerikos Bal
są” skleidžia lenkų kalba 
melagingą propa gandą 
prieš Lenkijos vyriausybę. 
Lenkija dabar protestavo 
ypač prieš pabėgėlio Miko- 
laičiko straipsnį, kurį “A- 
merikos Balsas” per radiją 
skleidė lenkam. Mikolaiči- 
kas pasakojo, kad valdžia 
varžanti artistų veiklą. 
Lenkija tatai užginčijo ir 
priminė Hollywood© artistų 
persekiojimą Amerikoje.

Sudegė Motina ir 10 vaikų 
Uticoje, N. Y.

Utica, N. Y. — Seno me
dinio namo gaisre čia žuvo 
Mrs. Richard Hoage ir 10 
vaikų nuo 1 mėnesio iki 19 
metų amžiaus. Policija ty
rinėja, kad gal kas tyčia 
gaisrą užkūrė.

Washington. — Valdžia 
sako, pernai visi amerikie
čiai gavę $197,000,000,000 į- 
plaukų.

POTVINIAI
Potvinis Daytone, Ohio, 

išvijo 1,000 šeimų iš namų. 
Mississippi, upės ištvinimas 
palietė tūkstančius žmonių 
ir Tennessee, North Caro- 
linoj, Kentucky, West Vir
ginijoj ir Miss, valstijoj.

stovai, po 1 atstovą nuo
penkių provincijų vokiškų 
valdybų; pramonės, žem
dirbystės, prekybos ir 9 kiti 
skyriai su savo pirminin
kais bendrojoj administra
cijoj.

Kai kuriuos administraci
jos narius skirs sovietinė 
vyriausybė, o kitus išsi
rinks atitinkamos vokiečių 
įstaigos.
Administracijos Uždaviniai

Rytinės vokietijos ūkinė 
administracija eis sekamas 
pareigas:

Spręst visus klausimus 
dėl taikaus ūkio ir pramo
nės išvystymo; suderint ū- 
kinius veiksmus; teikt ka
rinius atlyginimus ir pa
tenkint okupacinės Sovietų 
kariuomenės reikalavimus, 
pagal iš anksto pagamintus 
planus.

AMERIKA DUODA ČIANGUI 
66,352 TONUS GRŪDŲ

.Washington.— Jungtinės 
Valstijos siunčia Čiang 
Kai-šeko Chinijos valdžiai 
dar 18,600 tonų kviečių ir 
47,752 tonus ryžių. Grūdai 
dūodąmi sąskaiton $18,000,- 
000 “paskolos”, kuri buvo 
paskirta Čiangui pernai 
gruodyje. .

Uždrausta Oficieriams 
Viešai Ginčytis

Washington. — Amerikos 
apsigynimo sekretorius Ja
mes Forrestal uždraudė lai
vyno, armijos ir lakūnų o- 
ficieriams viešai reikšti 
nuomones ir ginčytis dėl 
to, kaip ši šalis turėtų būti 
ginkluojama. Dabar jie tu
rės pirma gauti Forrestalio 
leidimą, jeigu norės per ra
diją ar spaudoje reikšti sa
vo nuomones tais klausi
mais.

Paryžius. — Francijos 
darbininkai reikalauja pa
kelti algas. Valdžia siūlo 
seimui bilių dėl kainų kont
rolės.

Washington. — Plieno 
pramonės didinimui Ameri
koje pernai išleista $496,- 
000,000.

New Haven, Conn.
Vasario 13 d. mirė Anna 

Latvis. Kūnas buvo pašar
votas pas graborių Mar- 
kiewicz. Laidotuvės įvyks 
šį pirmadienį, vasario 16 
d. Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Julijoną ir du sūnus. 
Ji buvo narė LDS 16 kuo
pos.

Šią žinią telefonu prane
šė jos sūnus penktadienio 
vakare.

Raiškiame Latvių šeimai 
užuojautą.

Paryžiaus biržoje spekuliantai labai apsidžiaugė fran
ko nuvertimu. Jie tikisi gerai pasipinigauti, tuo tarpu 

Francūzijos darbininkams reiškia kainu pakilimą ir 
abelnai gyvenimo pasunkėjimą.

Anglai Suėmė 4 
Žydus ir Atidavė 
Arabam Nužudyti

Jeruzalė. — Anglų karei
viai suėmė keturis žydus 
jaunuolius už ginklų turėji
mą ir atidavė juos arabams. 
Arabai nužudė tuos belais
vius. Taip anglus kaltina 
žydų Agentūra Palestinai. 
Anglų komandierius žadėjo 
tą skandalą ištirti.

Žydai bombardavo ir ap
šaudė arabų kaimus, o ara
bai žydų kaimus. Užmušta 
8 arabai ir du žydai. Ke
liolika sužeista iš abiejų pu
siu.

Žydų apsigynimo milici
jos Raganos vadovybė už
draudė savo tautiečiams 
pasiduot anglų kratoms ir 
areštams, jeigu sykiu nebus 
ir žydų policijos. Bijo, kad 
anglai neatiduotų arabams 
suimamų žydų.

Unijos Sulaikė Amerikos 
Laivų Dalinimą Europai

Ievutė Paulekiūtė 
Susituokė su W.
Rockefelleriu

Palm Beach, Florida. — 
Tuoj po vidunakčio iš penk
tadienio į šeštadienį čia su
situokė‘gražuolė lietuvaitė 
artistė Ievutė Paulekiūtė, 
31 metų, su Winthropu Ro
ckefelleriu, 36 metų. Jis yra 
didžiausias savininkas So- 
cony žibalo kompanijos.

Ievutės pamergė buvo jos 
sesuo Izabelė Paulekiūtė. 
Jaunikio pabrolis vedybose 
buvo jo brolis Laurance 
Rockefeller. Šliūbą davė 
presbyterionų kunigas 
Winslow Drummond na
muose Winstono Guesto, 
Rockefellerio draugo.
' Vedybų pokilyje dalyvavo 
kunigaikštis Windsor su 
savo žmona, lordas Brand- 
ford ir keturi tuzinai kitos 
“parinktinės” publikos.

Dovanota Bausmė Filipinam, 
Japonų Bendradarbiam

Senato Komitetas Skiria
5 Bilionus Dolerių Pirmiem 
Marshallo Plano Metam
Valstybės Sekretorius Ragina Suvienyt Vakarinę Europą 
Prieš Sovietus, Nesigailėt Pinigų, Vadovaut Pasauliui

Washington. — Senato 
užsieninių reikalų komite
tas skyrė $5,300,000,000 va
karinei Europai gaivinti ir 
stiprinti, pagal Marshallo 
planą, per 12 mėnesių, pra
dedant nuo šių metų balan
džio 1 d. Senatorių komite
tas sykiu nutarė duoti va
karinei Europai $1,000,- 
000,000 greitosios paspirties 
iš valdinės Finansų Atstei- 
gimo Korporacijos, iki vi
sas kongresas nubalsuos pi
nigų sumas vakarinės Eu
ropos kraštams.

Trumano valdžia reikala
vo $6,800,000,000 pirmie
siems penkiolįkai mėnesių 
Marshallo plano. '
Marshallas šaukia Ameriką 
Vadovauti Pasauliui prieš 

Sovietų Sąjungą
Des Moines, Iowa.—Ame

rikos valstybės sekretorius /
INDUSAI NUŠOVĖ 88 
ĮSIVERŽĖLIUS

Washington. — Trumano 
valdžia norėjo perleisti 200 
prekinių Amerikos laivų va
kariniams Eiuropos 'kraš
tams pagal Marshallo pla
ną. Bet CIO Marininkų 
Unija ir Darbo Federacijos 
jūrininkai taip stipriai pro
testavo, kad senatorių ko
mitetas nutarė tų laivų ne
duoti vakarinei Europai.

GEMBLERIS PELNĖ 
$400,000 BIRŽOJ PER 

3 DIENAS
Washington. — E. T. 

Maynard Chicagoj buvo už- 
pirkęs milioną bušelių kvie
čių, nujausdamas, kad jie 
netrukus turės atpigti bir
žoje; todėl vasario 6-9 <1. 
pardavė tuos kviečius ki
tiem spekuliantam ir laimė
jo $400,000. •

Republikonai buvo įtarę, 
kad Maynard pasinaudojo 
valdžios slaptomis žiniomis 
apie ateinantį kviečių šėrų 
smukimą. Žemdirbystės se
kretorius Clinton Anderson 
užginčijo tokių žinių perlei
dimą Maynardui.

Anglijos valdžia reikalau
ja, kad seimas užšaldytų al
gas ir kainas.

Manila. — Filipinų sei
mas užgyrė prezidento Ma- 
nuelio Roxaso pasiūlymą 
atleisti bausmę daugiau 
kaip tūkstančiui filipiniečių 
išdavikų, kurie karo metu 
tarnavo japonams okupan
tams, kaipo valdininkai-pa- 
stumdėliai ir bendradarbiai. 
Žymėtina, kad ir pats Ro- 
xas tada befnavo japonams.

Costa Ricos Valdžia Sude
gino Rinkimų Balsus

San Jose, Costa Rica. — 
Pranešama, kad valdžia su
degino tūkstančius balsų, 
kuomet pasirodė, jog pilie
čių dauguma balsavo už de
mokratinį kandidatą į pre
zidentus Otilio Ulate, o val
džios kandidatas dr. Calde
ron Guardia prakišo rinki
mus. .

(Costa Rica yra maža 
Centralinės Amerikos res
publika.)

I ..........................■■■■-.. ■

Roma.— Popiežius remia 
krikščionių demokratų par
tiją rinkimams.

London. — Pasirašyta 
finansinė sutartis tarp An
glijos ir Uruguajaus.

New Delhi, Indija. —In- 
dusų kariuomenė nušovė 88 
ginkluotu?, mahometo nūs 
įsiveržėlius iš Pakistano į 
Kašmiro kunigaikštiją, pri
sidėjusią prie Indijos vals
tybės. Kiti 4,000 įsiveržėlių 
buvo atmušti atgal.

Vis Dar Smunka Grūdų 
Šerai Biržose

Chicago. — Kviečių kai
na biržoje nupuolė dar 5 iki 
8 centų bušeliui.

Kornų šėrai per 8 dienas 
nusmuko viso 50 c. bušeliui.

Sviestas sandėliuose New 
Yorke ir Chicagoj atpigo 
apie 5 iki 6 centų svarui. 
“Čainštoriai” numušė svie" 
sto kainas vartotojam iki 
12 centų svarui nuo to lai
ko, kai pradėjo smukti pro
duktų šėrai biržose.

TRUMANAS PASIRAŠĖ 
BILIŲ NAUDAI VETE
RANŲ STUDENTŲ

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė kongre
so priimtą bilių dėl para
mos padidinimo veteranams 
studentams. Dabar pavie
niai veteranai, lankantieji 
mokyklas, gaus $75 per mė
nesį vieton $65. Vedusiems 
veteranams studentams, tu
rintiems po 1 kūdikį, bus 
mokama $105 mėnesiui vie
ton $90.

Veteranams, kurie amatų 
mokinasi, taipgi bus šiek 
tiek pakelta parama ir leis
ta besimokinant daugiau 
uždirbti, negu iki šiol, be 
valdinės paramos praradi
mo.

Šis įstatymas įeis galion 
balandžio 1 d.

Frankfurt, Vokietija. — 
Vokiečiai valdininkai prašo 
$400,000,000 greitos para
mos iš Amerikos;

Marshallas šaukė per radi
ją nesigailėt pinigų vakari
nėms Europos tautoms su
stiprinti ir suvienyti prieš 
Sovietų Sąjungą. Jisai kar- v 
totinai pabrėžė, kad Jungt. 
Valstijos privalo vadovauti 
pasauliui prieš komunizmą. 
Marshallas gąsdino, kad 
jeigu Amerika neduos gana 
paramos vakarinei Euro
pai, tai Sovietai ir komuni
stiniai jų talkininkai, gir
di, paims savo kontrolėn 
vakarinę Europą, Viduri
nius Rytus ir visą Vidurže
mio Jūros Sritį, o tuomet ir 
“Anglija atsidurtų kritiš
koje padėtyje.”

Jis užreiškė, jog Amerika 
dabar stovi “kryžkelėje” 
kas liečia jos vadovybę pa
saulyje, todėl “turi daryti 
tam tikrus ryškius žings
nius”, kad jos vadovybė bū
tų pripažinta ištisame pa- 

I šaulyje.
Marshallas skrido į Dės 

i Moines asmeniškai kalbėti > ’ 
! susirinkimui, sušauk tam
Nacionalio Farmų Institu
to ; bet blogas oras sustab- - 
dė jo kelionę Knoxville, 
Tenn. Tuomet Marshallo > 

; kalba buvo per radiją per- < ‘ , 
leista tam susirinkimui.

Sovietai Siūlo Panaikint 
Atskiras Anglų-Amerikonų 
Sutartis su Austrija

Viena, Austrija. — Sovie
tų komisionierius Austrijai 
gen. I. V. Kurasovas pasiū
lė panaikint atskiras sutar
tis su austrų valdžia. Jisai 
sakė, tos sutartys iš anks
to varžo Austrijos savival
dybę. Anot Kurasovo, Aus
trija galėtų visai laisvai da
ryti sutartis tįk po to, kai 
bus sumegsta taikos sutar
tis su ja ir ištraukta visa 
okupacinė talkininkų ka
riuomenė.

Chinija ir Sovietai Pratęsė 
Nekariavimo Sutartį

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų spauda pranešė, jog So
vietų Sąjunga dvejais me
tais pratęsė nekariavimo 
sutartį su Chinija. Ligšioli
nė sutartis baigsis rugpjū
čio 21 d. šiemet.

MĖSOS PIGINIMAS
New York. — Kai kurios 

krautuvių kompanijos pasi
žadėjo 5 iki 6 centų papi
ginti vidutinės ir prastes
nės mėsos svarą šį pirma
dienį.

Smulkieji krautuvinin
kai skundžiasi, kad sandė
liai neduoda jiems nupigini- 
mų.

Chinijos tautininkai sa
kėsi kai kur atmušę chinų 
komunistus. ,

ORAS.— Būsią šalčiau.
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Majoro O'Dwyer Prašymas
Demokratų partijoje New Yorko miesto majoras 

O’Dwyer yra stambi figūra. Kiekvienas šio didmiesčio 
majoras savo partijoje turi didelį balsą. Todėl dabar, 
prieš rinkimus, O’Dwyer išsitarimai turi reikšmės visoje 
demokratų politikoje. j

Prieš porą dienų kalbėdamas vienam susirinkime 
O’Dwyer išreiškė didelį susirūpinimą demokratų padė
timi. Jis mato, kaip prezidento Trumano vadovybė at
stūmė'nuo demokratų milijonus pažangiai nusiteikusių; 
žmonių. Jo vedamoji užsieninė politika pažangiečiams 
pasidarė nebepakenčiama. Ir štaj esame liudytojais 
smarkiai augančio trečiosios partijos judėjimo. Nors, 
tiesa, šis sąjūdis laimi ne tik demokratus, bet ir progre- 
syviškus republikonus, bet daugiausia ramybės neduo
da demokratų vadovybei.

Majoras O’Dwyer ir ragino ir prašyte prašė Henry 
Wallace su visais savo pasekėjais sugrįžti prie demokra
tų. Tiktai per demokratų partiją būsią galima Ameriko
je išlaikyti liberališką demokratiją. ,

Ar šis šio žymaus demokrato atsikreipimas paveiks

Atsižvelgiant į svarbą šių 
mėtį rinkimų ir trečios 
partijos tvėrimą, atrodo, kad 
pažangieji Amerikos lietu
viai turėtų turėti 
š i o k į - t o k į sąskridį. 
Šaukti Amerikos lietuvių 
suvažiavimą būtų lyg per 
greitai, nes kaip jis įvyko 
dar nėra nei metų laiko. 
Taigi, ar nebūtų galima ka
da nors su kokiu nors kitu 
suvažiavimu ar konferenci
ja turėti nacionalį lietuvių 
sąskridį, kuriant būtų pa
sitarta apie prezidentinius 
1948 m. rinkimus.

Šiandieną yra daug kal
bama apie H. A. Wallace 
kandidatūrą, bei trečią par
tiją, bet kol kas gerb kon- 
krečio pamato1 tai partijai 
dar niekas nepateikė. Tiesa, 
gerokas skaičius po įvai
riais grupių vardais pasira- 
sakė už 3-čią partiją ir 
Wallace kandidatūrą, bet 
nėra to stipraus, ryšio, kuris 
tas visas grupes 'rištų į 
vieną bendrą kūną,.po viena

“Pavasarių Godos” Prenumeratoriai
Wallace ir'trečiosios partijos šalininkus? Labai abejo
tina. Pliki žodžiai nieko nereiškia. O’Dwyer gerų troš
kimų neužtenka.

Kur link eina ir Ameriką veda demokratų partija 
su Trumanu priešakyje? Argi užsieninėje politikoje yra 
koks nors skirtumas tarpe republikonų ir demokratų? 
Argi demokratas Marshall ne išvien darbuojasi su re- 
publikonu Vandenbergu?

Henry Wallace paskelbė savo kandidatūrą ne todėl, 
kad Trumano nosis jam nepatinka. Trečiosios partijos 
judėjimas susidarė ne todėl, kad kam nors atkeršyt arba 
ką nors patiešyti. Visas reikalas sukasi aplinkui politiką 
ir gaires.

Ar Henry Wallace ir jo pasekėjų sugrįžimas į de
mokratų partiją pakeistų tą politiką ir tas .gaires? Aišku, 
kad nepakeistų.. Tai kodėl jie turėtų grįžti?’

Šiomis dienomis gavome 
užsakymų prisiųsti knygą 
“Pavasarių Godos”, kai bus 
atspausdinta, nuo sekamų 
draugų:

Per K. Romondą, Cleve
land, OhioAugustas Jan
kauskas, Jonas Stripeika, J. 
Gurklis, F. Krueger.

Per K. Čereškienę, Brock
ton, Mass.: Marijona Pot- 
sienė, Kazimiera Merkelie
nė, Juozas Kaminskas, Ka
zimieras Beniulis, Ona Šu
kienė, Paulina Sinkevičie
nė............  ......... ..

Per V. Sutkienę, San 
Francisco, Cal.: M.-Strauss, 
V. Sutkienė, M. Hoffman, 
J. Koblinas, -J. Kazlauskas.

Pavieniai: M. Prakevich, 
B’klyn, N. Y., Amilija Dob
row, B’klyn, N. Y., J. N. 
Simans, St. Petersburg, 
Fla., F. Malkaitis, Easton, 
Pa., Ona Silkienė, Wethers
field, Conn., Povilas Alek
na, Woodhaven, N. Y. ir 
M. Kuchin, Linthincum 
Hts., Md., A. Bakšys, Phi
ladelphia, Pa.

Širdingai dėkuojame už 
prenumeratas. Kas nori 
gauti viršminėtą knygą, ga

Graikiškų Fašistų Sadizmas
Prieš kiek laiko buvcypranešta, kad Graikijos sosti

nėje Athenuose monarcho-fašištinės vyriausybės karei
viai maršavo miesto gatvėmis ir ant štikų laikė iškėlę 
nužudytų partizanų galvas. Tai buvo parodymas tokio 
sadizmo, iki kurio karo metu dasileisdavo tiktai patys 
brutališkiausi hitlerininkai. Visam sviete nuaidėjo di
džiausias pasipiktinimas tąja sadistų demonstracija.

Dabar panašus pranešimas atėjo iš kito Graikijos 
miesto, iš Salonikų. Ten valdžios armija miesto gatvė
mis varinėjo suimtuosius partizanus ir leido savo pase
kėjams į juos spiaudyti ir lazdomis mušti.

Reikia nepamiršti, kad dabar Graikijos armijos pa
tarėjais yra mūsų vyriausybės Graikijon pasiųstieji ka
rininkai. Toliau reikia žinoti, kad šita armija yra Ame
rikos ginklais ginkluota ir Amerikos- maistu maitinama. 
Todėl už jos brutališkumą didelė atsakomybes dalis 
krinta ant mūsų vyriausybės. Daugiau negu aišku, kad 
šitie Graikijos armijos sadistai nedrįstų savo sadizmą 
viešai demonstruoti^ jeigu jie neturėtų Amerikos pata
rėjų pritarimo.

Ar tas padeda Amerikos garbei ir prestižui? Kaip 
amerikiečius prisimins Graikijos žmonės, kai šita monar- | 
cho-fašistų valdžia bus nuversta? Nereikia didelio1 gal- į 
vočiaus^ kad atspėti, jog"šitokia politika kenkia Ameri- I 
kos vaidui ir garbei.

Antroji Dalis Apkaltinimų
Tarybų Sąjunga paskelbė antrąją dalį savo, apkalti

nimų Anglijai, Prancūzijai ir Amerikai. Paskelbtieji do
kumentai, atrasti nacių archyvuose, atidengia žiaurią- 
prieškarinio- laikotarpio- istoriją.

Dokumentai parodo, kaip didžiojo karo išvakarėse, 
1938 metais Anglijos ir Prancūzijos diplomatai-sušilę 
darbavosi hitlerinę Vokietiją atkreipti ir paleisti prieš 
rytus. Jie Hitleriui paaukojo Austriją ir Čechoslovakiją, 
kad- jį laimėti savo pusėm Viskas būvą paruošta Vokie
tijos karui prieš Sovietus.

Labai daug propagandos’ buvo- paskleista prieš tai,, 
kad Tarybų Sąjunga buvo pasirašius nepuolimo sutartį 
su hitlerine Vokietija. Bet dįbar paskelbtieji dokumentai 
parodo,, kad metais kitais anksčiau Anglija ir Prancū
zija buvo padariusios nepuolimo bei draugiškumo su
tartį su ta pačia hitlerine Vokietija.,

Kunigai ir Teismai
Jugoslavijoje tapo kalėjimu nubausti penki kunigai. 

Turės pakūtavoti nuo aštuoniolikos mėnesių iki septynių 
metų.

Šitie kunigai nubausti už globojimą ir slėpimą fašis
tinių kriminalistų, kurių vadas Michailo vičius buvo prieš 
keletą mėnesių pakartas. Jie žinojo, kad jie laužo įsta
tymus, bet nepaisė. Dabar turi užmokėti.

Praėjo tie laikai, kuomet sutona būdavo nepaliečia
ma tvirtovė. Praėjo tie laikai, kuomet po kunigo sutona 
galėdavo pasislėpti nuožmiausias kriminalistas ir jokie
2* ptuL—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Vasario 16,1948

Aną dieną St. Helena, Ore., mėsos krautuvių savininkai 
nusitarė pravesti draugiškas kainu niutnušimo lenkty
nes. Buvo prieita prie to, kad beveik už dyką mėsa f 
buvo duodama. Kai žmonės sužinojo, pradėjo mieste
lin plaukti iš visos apylinkės. Tuojau mėsos pritrūko, 
o ant rytojaus vėl kainos ne tik pasiekė pirmesnį lygi, 

bet dar keliais centais pakilo.

įstatymai jo negalėdavo paliesti. Pati bažnyčia krimina
listą nubausdavo, perkeldama į klioštorių!

Dabar sutonuotas kriminalistas Jugoslavijoje ir ki
toje naujosios demokratijos šalyse lygiai atsako prieš 
įstatymus. Tai,’ aišku, nepatinka kunigijai. Šis nubaudi
mas penkių kunigų visur klerikalų bus panaudojamas 
propagandai prieš Jugoslaviją. Nubaustieji kunigai bus 
garbinami kankiniais. Bet nesulaikys neį Jugoslavijoje, 
nei kitoje kurioje laisvoje šalyje teisingumo procesų.

gera direktyva. Kad ką 
nors laimėti rinkimuose, 
mes būtinai turime turėti 
pastovią centralizuotą par
tiją, nežiūrint ar mes ja 
vadinsime trečia partiją, 
Darbo partija ar kokiu ki
tokiu vardu. Tuomet ir į- 
vairios tautinės grupės ga
lės į ją įsijungti ir bendrai 
veikti. Taipgi įvairių unijų 
daliniai. Kaip jau žinoma, 
visų unijų viršūnės yra pa
veiktos didžiųjų partijų ir 
nėra abejonės, kad jie ra
gins paskui juos sekti ir vi
sus eilinius narius. Nežiū
rint, kad ir didelė didžiuma 
eilinių narių yra nusiteikę 
link trečios partijos, tačiau 
viršūnių paliepimai vis tik 
šiek tiek į juos paveikia.

Gali būti, kad netrukus 
ir trečiosios partijos reika
lai bus tinkamai sutvarky
ti. Tada ir lietuviams tre
čiosios partijos šalininkams 
būtų naudinga pasitarti, 
kaip sėkmingiau rinkimų 
kampanijose dalyvauti.

J. žebrys.

li prisiųsti $1 ir kai tik 
knyga išeis iš spaudos, pri
siusime. Vardų įdėjimo į 
knygą vajus pasibaigė su 2 
d. vasario, ir žinoma, tų as
menų, kurių užsakymus ga
vome po vajaus, vardai kny
goj nebus pažymėti.

Laisvės Adm-cija.
ATSTATYTA KAIŠIADORIŲ 

GIMNAZIJA.
Kaišiadorys. — žiūrėdami i 

vokiečiu sudegintus gimnazijos 
rūmus, kaišiadoriečiai ne kartą 
susimąstydavo. Vargu, ar pa
vyks čia ką bepadaryti.

Tačiau energingas direkto
rius drg. Purvinis pasiryžo or
ganizuoti gimnazijos atštatymo 
■darbus. Vieningo, pasiaukojan
čio darbo rezultate Spalio 
30-čio išvakarėse darbas buvo 
baigtas. Jaukiose klasėse, erd
vioje salėje vėl vyksta mokslas, 
verda gyvenimas.

MOKSLO ĮSTAIGOS VALS-.
TIEČIŲ JAUNIMUI.

Tauragė. — šarmantuose 
(žygaičių valsčius) pradėjo 
darbą progimnazija valstiečių 
jaunimui. Mokslas joje vyksta 
vakarais, laisvu nuo darbo lai
ku.

Prie progimnazijos yra moki
nių bendrabutis.

Food, Tobacco, Agricultural and Allied Workers Unijos (CIO) veikėjas Cyprus J. 
Waud liudija Senato bankinėje komisijoje, reikalaudamas kainą numušimo. Prie jo 
sėdi jo žmona ir dL dukterys, o keturi kiti vaikai pasiliko namie. Waud sako:

. “Mes ne gyvename, mes tik egzistuojame.”

Mano Pastabėles dėl Veikalo “Žaldoko Dvaras”
Šiomis dienomis ir man 

teko perskaityti tik ką iš 
Lietuvos atėjusį veikalą 
“Žaldoko dvaras.” Ir turiu 
pripažinti, kad tai puiki 
drama. Bet labai nusistebė
jau draugo Miko Detroitie- 
čio kritika, kuri tilpo Lais
vėje sausio 15-tą dieną. Jo 
nuomone, ši drama niekam 
neverta, per sunki, ypač 
Amerikos lietuviams nega
lima suvaidinti: nėra tokios 
scenerijos, per zdaug reikia 
aktorių, vaidintojų. Anot 
kritiko, tai propaganda 
prieš Tarybinę Lietuvą! O 
aš veikale tokio dąlyko vi
sai nepastebėjau.

Pirmiausia ’turiu pasaky
ti: Man labai nemalonu.ra
šyti šitas pastabėles, nes 
nenoriu draugą užgauti ar 
įžeisti, ypač tokį, kuris vei
klus mūsų progresyviškame 
judėjime. Tą tai pasakau iš 
pat gelmių savo širdies. Bet 
kad draugas griebiasi 
plunksnos ir kritikuoja, ir 
net griežtai pasmerkia, to
kią gražią, pamokinančią, 
agitatyvišką dramą, jos 
atydžiai neperskaitęs, neiš
studijavęs, — negalini ty
lėti. Geriau palauktų, pakol 
kiti kritikai tą padarys.

Draugas prirašė tiek 
daug, kad visko neįmano
ma čia atkartoti, nes laik
raštyje brangi vieta. Mikas 
visur matė tik blogumus, o 
gerosios veikalo pusės, kuri 
į viršų išvelka visus apsi
leidėlius, “grafterius,” va
gišius visuomenės turto, tai 
jis nepastebėjo.

.Mikas Detroitietis rašo: 
“Be ūkvedžio ir karininko 
baliuje dar dalyvavo vals
čiaus vykdomojo komiteto 
pirmininkas, valsčiaus par
torgas, • tarybinių ūkių di
rektorius ir agronomas. Jie 

j atvažiavo automobilyje, jie 
visi žinojo apie avino pavo
gimą ir apie kitus ūkvedžio 
Sidabro blogus daraus, bet

■ niekas nieko jam nedarė, 
į kuomet reikėjo ant vietos jį 
suareštuoti. Ir ne tik jį,, bet 
ir kitus už alaus ir “sama- 
gonkos” darymą. Ir taip, 
jiems ten begeriant alų ir 
“samagonką” :'(munšainą) 
pasibaigia visas'veikalas.”

Ar iš tikro taip? Pažiūrė
sim. Tarybinio ūkio ūkve- 
dis Sidabras myli Mortą', 
Žaldoko aludario dukterį, 
kuri darbšti, 24 metų mer
gina. Ji barasi su tėvu, kad 
jis tingi, nenori nieko dirb
ti. Ūkis apleistas, o .tėvas 
tik alų daro ir lovoj guli, 
neišeina iš svirno. Sidabras 
buvo tėvo geras draugas. 
Tai jis sumanė iškelti balių, 
pakviesti ir gerai pavaišin
ti už jį vyresnius tarybi
nius pareigūnus, kad jie, 
darydami revizijas, jo neiš
duotų į teisingumo rankas 
už eikvojimą visuomenės 
turto ir kartu susižieduos

Rašo SUSNINKŲ JURGIS 

su Morta. Tam baliui iš ta
rybinio ūkio Sidabras1 davė 
puikiausią riebų veislinį 
aviną paplauti, kad turėtų 
mėsos ir kitų gėrybių. Juk 
tam ūkvedžiui niekšui vi
suomenės turto negaila.

Bet ant Sidabro nelaimės, 
baliaus išvakarėse vienas 
tarybinio ūkio darbininkas, 
60 metų senelis, kurį veika
le vadina jaunuoliu ir ku
riam avinas buvo atiduotas 
ir liepta papiauti, atsisakė 
tą padaryti, argumentuoda
mas, kad avinas ne skapas, 
labai reikalingas veislinis. 
Pasikalbėjęs su karininku 
Jonu Girėnu, Mortos jaunų 
dienų draugu ir dabar my
linčiu ją, jie nutarė ne tik 
aviną nepiauti, bet jį iš
pirkti. Jonas apmainė ant 
skapo iš savo mažo ūkelio, 

! pridedant Sidabrui penkis 
šimtus litų-rublių. Ir tokiu 
būdu pasidarė proga su
čiupti niekšą ūkvedį prie 
visų svečių ir jį numaskuo- 
ti. kas ir buvo padaryta. 
Vietoje sužiedo tuvių, Sidab
ras turėjo pasprukti nuo 
arešto. Ir per tą pat balių 
Morta susižiedavo ne su Si
dabru, o su karininku ka
pitonu Jonu Girėnu, kuris 
buvo ką tik paskirtas vy
riausiu direktoriumi tary
binių ūkvedžių. O Sidabras 
visai to nenujausdamas, pa
siūlė jam vietą savo tary
binio ūkio sandėlio vedėjo, 
ir net pamokino, kaip gali
ma užrašus suklastuoti, pa
sidaryti sau “ekstra” pini
gų. O iš tikrųjų,, jis Jono 
baisiai nekentė, kaipo išti
kimo tarybų valdžiai dar
buotojo. Sidabras manė: 
kaip jis ateis ir kiek pa
dirbs jo sandėlyj, tai tuo
met jis savo’ visas klastas 
suvers ant Jono, įskųs jį vy
riausybei ir taip jo atsikra
tys, kaip jau su vienu bu
vo padaręs:

O aiit 44-to puslapio Jo- 
,nas guodžiasi:

■“Tik dvi'dieni tarp jūsų 
pagyvenau, o kiek negero
vių pastebėjau. Tiesą pasa
kė dėdė Jaunikaitis, kad 
dabar sėjos dienos. Stalini
nį penkmetį, pasėti ir užau
ginti turime. Tat giliau iš- 
arkim žemę, išpurenkim ir 
geriausiais grūdais užsė
ję im. O piktažolės iš lauko 
von! Dėde Žaldokai, ar ne 
taip?”

žaldokas: Labai interes- 
na... Žinoma, piktažolės... 
jos lauką teršia.

Jonas: Todėl nevalią tin
giniauti, simuliuoti, dienos 
metu lovoj drypsoti. Tai 
kaip dabar jautiesi, dėde 
Jokimai ?

žaldokas (trina sau pe
tį) : Tarytum kiek paleng
vėjo. Manau, kad pasveik
siu__  ..

Jonas: O gal dabar jau 
sveikas?

žaldokas: Tai jau beveik, 
kaip ir sveikas (Visi juo
kiasi).

Gaška: Na, tai už ste
buklingai pasveikusį vardu
vininką!

žaldokas (kurio ūkelyj 
viskas atsitiko): Meldžiu 
prabočyt. Aš joks varduvi
ninkas, taip sakant, joks so- 
lizantas. Tai vis draugo Si
dabro prasimanymai. Šven
to Jokimo kovo mėnesį, o 
dabar rugpiūtis...

Gaška: O kur dingo tas 
jūsų “draugas” Sidabras?

Tamošius: Va... va... 
va... per dobilus bėga. Bet 
kaip skuta. .. Kaip kiškis.

Jonas: T e s p o rtuoja... 
greit teks ilgam pasilsėti... 
niekur nepabėgs...

Gaška: Tai kokia proga 
mes dabar gersim?

Jonas: Kokia proga? 
Keistas klausimas! Visa 
programa eis be pakeitimų! 
Atvažiavot sužiedotuvėms? 
Bus, Mortuke, kaip manai, 
ar bus?

Morta: Na,... tebūna.
Gaška: Kas čia darosi?
Jonas: Nesupranti? Nagi 

mano sužiedotuvės! Gaila, 
kad zakristijonas pabėgo. 
Bet alus yra? Yra! Mėsa 
yra? Yra! Pyragų yra? 
Yra! Muzikantai yra? Yra! 
Motiejau... Prašau maršą. 
(Šapeiga ir Tamošius gro
ja maršą.)

Morta: Na ir šelmis gi 
tu, Joneli! Nežinojau, kad 
tu toks. Iš tikro: išėjo Jo
nas — grįžo kapitonas. (Vi
si juos sveikina.)

Dobiliene: Ir taip turi bū
ti ! Visi mes pradėjom ko
voti už tarybinę tvarką Jo
nais, o baigėm štai kapito
nais. O būsim... net gene
rolais!

Jonas: Tai už mūsų dorą 
patriotinį darbą, už darbš
tų, susipratusį lietuvį, už 
mūsų tėvynę, už jos laimin
gą ir skaisčią tarybinę at
eitį !

Dobiliene: Dabar ir aš 
išgersiu. Valio! Visi, va
lio!!!

Tai štai kaip drama pasi
baigia. Juk čia aiškių aiš
kiausiai pasakoma, kad kal
tininkas, visuomenės turto 
eikvotojas, ūkvedis Sidab
ras pasmuko... Ten pat 
Jonas buvo paskirtas tary
binių ūkvedžių vyriausiu 
direktorium, ko Sidabras 
visai nežinojo, pakol Dobi
liene, iki tol buvusi tarybi
nių ūkių direktore, tą va
karą paaiškino: “Jonas Gi
rėnas juomi yra.” Tai buvo 
jos atsakymas Sidabrui, ku
ris baliuje , labai pasigedo 
vyriausio direktoriaus. O 
tą sužinojęs, turėjo sprukti 
į kanapes... Bet pirma to 
jis tapo numaskuotas. •

1



Žvėrių ir Žmogaus 
Amžiaus Ilgis

žmogus gyvena ilgiau už 
visus kitus gyvūnus, apart 
tūlų čerepokų (vėžlių) kaip 
įrodinėja prof. Frank Tho- 
ne žurnale Science News 
Letter.—Bet ar norėtų kas 
būti čerepokų? — klausia 
jis, ir tęsia:

— Karalius Dovidas psal
mėse ir kiti Senojo Biblijos 
Testamento rašytojai 
skundžiasi Dievui, kad žmo
gaus amžius toks trumpas 
— tiktai 70 metų. Bet ir da
bar, po 30 šimtmečių nuo 
Dovido laikų, 70 metų yra 
laikoma gana geru amžiu
mi. Tačiau žmonės jaučia, 
kad to negana ir pavydi tū
liems gyvuliams, kurie, gir
di, gyvena iki 300 ir 400 
metų.

Senosios pasakos apie ta
riamąjį ilgą laukinių gyvu
lių amžių atkakliai laikosi; 
ir daugelis žmonių netikės 
naujiesiems mokslininkų at
radimams, kurie jas užgin- v • • cija.

Čikagos zoologijos daržo 
(žvėrjnčiaus) direktorius 
R. Marlin Perkins ir Lon
dono zoologijos sodo direk
torius Stanley Smyth Flow
er pateikė skaitmenis apie 
įvairių žvėrių amžių. Tuos 
skaitmenis papildė kitų 
Amerikos žvėrinčiu atsa
kingieji pareigūnai.

Tiesa, jie parodė tik ne
laisvėje laikomųjų gyvūnų 
amžių. Kiek laukiniai žvė
rys laisvėje gyvena, nėra 
tikrų žinių. Tačiau, jų am
žius,. turbūt, dar trumpes
nis, negu tų, kurie laikomi 
zoologijos daržuose. Žymė
tina, jog Afrikos ir kitų 
kraštų raistuose plėšrieji 
žvėrys pirmiausiai papjau
na senesniuosius ir nusilpu
sius. Tai viena priežastis, 
kodėl net didžiausi lauki
niai gyvūnai — drambliai 
negali perilgai gyventi.

Du Ilgamečiai čerepokai
Ypač buvo pasakojama, 

kad drambliai, papūgos ir 
milžiniški Galapagos salų 
čerepokai kelis kartus il
giau gyvena, negu žmogus. 
Bet yra žinoma tik pora če
repokų, gyvenančių ilgiau 
už žmogų. Vienas Caroli
nes salų čerepokas gyveno 
jau 123 metus, o Marion 
rūšies kitas čerepokas pra
lenkė ilgo amžiaus rekor
dus, gyvendamas 152 me
tus.

Ilgiausias žinomas dram
blio amžius yra 60 metų, o 
vidutiniai dramblys gyvena 
tik apie 45 metus, nors cir
kai skelbia dramblį “šimta
mečiu,” kai tik jis pilnai už
auga.

Seniausia žinoma papūga 
sulaukė tiktai 54 metų. Ki
tos “ilgaamžės” papūgos 
gyveno apie 50 metų.

Rekordai rodo, kad se
niausias Amerikoje aligato
rius (panašus į krokodilių) 
pasiekė virš 56 metų, o vie
nas chiniškas aligatorius — 
50 metų.

Didieji žalčiai gyvena 20 
iki 29 metų; nosragiai (rhi
noceros) 36 iki 50 metų. 
“Žvėrių karaliaus” — liūto 
amžius trumpas, tik 8 iki 
15 metų. Taigi net kai ku
rie šunes ir katės savo, am
žium viršija “žvėrių kara
lių.” O arkliai gali gyventi 
15 ir kartais net iki 35 me
tų. (N. M.)

PASAULINIS KALENDORIUS
Kasmet , tai spaudoj, tai 

per radiją, tai planetariu
muose yba primenamas, po
puliarinamas siūlomasis Pa
saulinis kalendorius. Kas 
jis per vienas? Kuo jis ge
resnis už mūsiškį Gregori- 
nį kalendorių?

Kalbant apie Pasaulinį 
kalendorių, verta susipažint 
su kai kuriais mūsiškio ka
lendoriaus istorijos bruo
žais.

Pas mus, krikščioniška- 
jan pasaulin, mūsiškis ka
lendorius — saulinis bei se
zoninis — atėjo iš Egipto, 
per Romą. Egiptėnų ka
lendoriuj metai skaitėsi 
365 dienos ir 6 valandos. O 
kad 6 valandų į kalendorių 
įdėt negalima, tai kas ket
virtiesiems metams buvo 
viena diena pridedama, pa
darant tuos metus 366 die
nų.

Ankstyvasis romėnų ka
lendorius, kaip ir žydų, bu
vo saulinės - mėnulinės rū
šies ir jo metai buvo skai
tomi 355 dienų ilgio (dau
giau negu dešimčia dienų 
per trumpi). O kad sude
rint jį su saule bei sezo
nais, kada tai atrodė reika
linga, buvo įterpiamas išti
sas pridedamsis mėnuo — 
daugiau ar mažiau.. Bet tai 
buvo valdininkų reikalas, 
kada ir kokį' įterpimą pa
daryt, ir tai buyo daroma 
labai neatsargiai, o dar blo
giau, kad kai kada valdinin
kai šią teisę panaudodavo 
savo tarnybos terminui pa
ilginti, pridedamąjį mėne
sį nustumiant tolyn. Ir .tai 
privedė Romos kalendorių 
prie to, kad laike Juliaus 
Cezario viešpatavimo jis 
nesutiko su saule jau vi
su sezonu: kalendorius 
rodė pavasario pradžią, 
kuomet buvo dar tik 
žiemos pradžia. Cezaris 
nusprendė tą romėnų gėdą 
prašalint. Jis pagalbon pa
sikvietė iš Egipto (Aleksan
drijos) astronomą Sosige
nes ir kalendoriaus pataisy
mą atliko. Naujasis Romos 
kalendorius galion įėjo 45- 
taisiais metais pirm krikš
čionybės. O imperatoriaus 
Juliaus vardui įamžinti 
vienam mėnesiui' tapo duo
tas jo vardas—Julius (mū
siškis liepos mėnuo). Pat
sai kalendorius pasiliko 
žinomas kaip Julianinis ka
lendorius.,.

Apie po metų laiko: po 
naujojo kalendorius įvedi
mo Julius Cezaris tapo nu
žudytas (ne dėl kalendo
riaus). Kiti romėnai ka
lendoriaus tvarkytojai Ju
liaus keliamųjų metų taisy
klės nesuprato, o užrašų ne
rado, tai, vietoj pridėti vie
ną dieną kas ketvirtiesiems 
metams, jie pridėdavo • ją 
kas tretiesiems, ir Romos 
kalendorius vėl išėjo iš ve- 
v • : .zių.

Imeperatorius Augustus, 
matomai, astronomų ' pata
riamas, tą klaidą atitaisė'. 
Tai dabar buvo ir jam pro
ga savo vardą įamžint, kaip 
padarė Julius, tai rugpiūčio 
mėnuo tapo pavadintas jo 
vardu—Augustus, ir abiejų 
imperatorių vardai kalen
doriuj pasiliko greta viens 
kito.

Čia įdomu bus pažymėt 
imperatoriaus Augusto 
didenybės kūdikišką una- 
ro menkystę. Juliaus var
do mėnuo turėjo 31 die
ną, o Augusto vardui skir-

•f* M — ■■ — <* — IM — M —• M —— Mt — M — M — b — M —• M —— M — M — IM — M M — M — K —• M — M —— M —— M —— M —— M — M —' M — M —— ■ —• M — —M——

I PASAULINIS KALENDORIUS i1 > 1
PIRMAS BERTAINI S |

...... . _ . ------—— - - . _ . " ....... ... .... .   ■

j SAUSIS1 _
VASARIS KOVAS J

s.' P A T K P š Įj S P A T K P Š S P A T K P š
J 1 2 3 4 S 6 7
Į 8 9 10 11 12 13 14
Į 15 16 17 18 19 20 21
Į 22 23 24 25 26 27 28
Į 29 30 31

12 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

1 2 1
3 4 5 6 7 8 9 1

10 11 12 13 14 15 16 J
17 18 19 20 21 22 23 J
24 25 26 27 28 29 30 Į

1 ANTRAS B ERTA,! N
1 1 _____ ____

IS !
1 BALANDIS GEGUŽĖ

....... .-- ...... . .. n
BIRŽELIS į

I S P A T K P š 1 S P A T K P š S P A T K P š| ■
I 1 2 ,3 4 5 6 7
1 8 9 10 11 12 13 14
Į 15 16 17 18 19 20 21
1 22 23 24 25 26 27 28
į 29 30 31
1 Pridedamoji keliamųjų metų

12 3 4
‘5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19. 20 21 22 23 24 25
26 27 28. 29 30

liena, pasaulinė šventė, nepriskaitoma nei bir

1 2 į
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 Į
17, 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 Į

želio, nei liepos mėnesiui. ■

J TR EčIASBERTAINIS . |
1 

1 LIEPA■ R U G P I Ū T I S RUGSĖJIS į
__________ ;________________ J

| S P A T K P š S P A T K P š S P A T K P š
1

’ 1 2 3 4 5 6 7
i 8 9 1-0 11 12 13 14
i 15 16 17 18 19 20 21
i 22 23 24 25 26 27 28
Į 29 30 31

12 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

1 2
3 4 5 6 7 8 9 1

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 j

į KETVIRTAS BERTAI
■ . . .. . ... . .. _  . . ..... _  .. _  ...

N IS į

į SPALIS LAPKRITIS GRUODIS Į
___________ ,_______ _ 1j S P A T K P š S P A T K P Š S P A T K P ŠĮ

Į‘ 1 2 3 4 5 6 7
j 8 9 10 11 12 13 14
Į 15 16 17 18 19 20 21
1 22 23 24 25 26 27 28
j 29 30 31
| ★ Pasaulinė metų pabaigos b

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12'13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23- 24 25 
26 27 28 29 30

ei naujųjų metų šventė, nepriskaitoma nei

1 2 1
3 4 5 6 7 8 91

10 11 12 13 14 15 13
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 >

gruodžio, nei sausio mėnesiui. |
» 1

tasis mėnuo—30. Bet Au
gustus dėjosi tokiu pat di
denybe, kaip ir Julius, tai 
kodėl jo mėnuo turėtų būt 
viena diena trumpesnis? 
Ne, taip palikt negalima.. 
Jo vardo mėnesiui reikia 
taip pat 31 dienos. Bet 
Bet iš kur tą dieną paimt? 
Sakoma, kad pas romėnus 
mėnuo Februarius skaitėsi 
prasčiausiu mėnesiu, nes tą 
mėnesį jie laikydavo savo 
atgailas už praėjusių metų 
nuodėmes — visas piktada
rystes jan sumesdavo. To
dėl jausta, kad atėmimas iš 
jo vienos dienos nesukels 
jokio pasipriešinimo, tai 
Augustus ir nukniaukė jam 
reikiamą dieną nuo Febru- 
ariaus, kuris ir be to buvo 
trumpiausias (turėjo 29 
dienas) ir pridėjo ją prie 
savo vardo mėnesio.

Julianiniam (kaip ir egip
tėnų) kalendoriuj metai bu
vo per ilgi. Saulinių (se
zoninių) metų ilgis yra ne 
365 dienos ir 6 valandos, bet 
365 dienos,' 5 valandos, 48 
minutės ir 46 sekundės. 
Taigi, pridedant keliamie
siems metams ištisą dieną, 
kiekvieneriems metams ten
ka 11-kos minučių ir 14-kos 
sekundžių perdėjimas. «

Pradžioj ši klaida buvo 
neryški, bet kasmet ji vis 
augo ir augo ir per 128 me
tus išaugo į ištisą dieną, o 
per 1,000 metų — į 8-nias 
dienas. Po 1,600 metų ka
lendorius jau klydo veik 
dviemis savaitėmis. Pava
sarinį dienos su naktimi su- 
lygimą kalendorius rodė ko
vo 25-tą dieną, o jis įvyk
davo kovo 11-tą. Tuomi 
'ypatingai susidomėjo kata
likų bažnyčios vadovybė dėl 
Velykų iš sezono traukimo
si.

Dvasininkų suvažiavimas 
miestelyj Nicea, 325 me
tais po Kristaus gimimo, 

Velykoms datą nustatė pir
mą sekmadienį p o pir
mos mėnulio pilnaties po 
pavasario pradžios (sulyg 
19-kos metų mėnuliniu cy- 
klium). Gi pavasario pra
džiai nustatyta kovo 21-ma 
diena. Tačiau ši data nesu
tiko su tikrąja pavasario 
pradžia—su dienos su nak
timi sulygimu, ir Velykos 
įvykdavo 10 dienų vėliau 
negu tikroji pavasario pra
džia. .

Ir jei ta 11-kos minučių 
ir 14 sekundžių metų ilgio 
apskaičiavimo klaida būtų 
buvus palikta nepataisyta, 
per ilgą laiką Velykos bū
tų išėjusios iš pavasario ir 
atėjusios į vasarą. ,

1582 metais Popiežius 
Gregorius XIII sušaukė 
tam reikalui dvasininkų su
važiavimą, o reikalingiems 
apskaičiavimams padaryti 
pakvietė astronomą Claviu- 
s’ą. Suvažiavimas nutarė 
kalendorių atvaryt atgal 
taip, kad koyo 21 būtų tuo 
žemės orbitos punktu, ant 
kurio įvyksta pavasarinis 
dienos su naktimi sulygi- 
mas, išmetant iš tų metų 
(1582) spalių mėnesio' 10 
dienų.

Astronomas Clavius ta
čiau nurodė, kad metai vis 
dar pasiliks 11 minučių ir 
14 sekundžių* per ilgi ir kad 
per 400 metų priaugs net 3 
dienos. Todėl jis pasiūlę ir 
suvažiavimas užgyrė trejus 
keliamuosius metus 400 me
tų bėgiu sulaikyt, kad tuo 
būdu išmest tJas 3 priauga
mąsias dienas.

- Nustatyta šitokia taisy
klė : Kurių lygiašimtųjų 
metų skaitlinė lygiomis iš
sidalina ant 400, tie yra ke
liamieji metai; o visi kiti ly- 
giašimtieji metai, kurių 
skaitlinė ant 400 lygiomis 
neišsidalina, yra papras
tieji metai. Tuo būdu 
nietai 1700, 1800. ir 1900 bu

vo paprastieji metai, o 
metai-2000 ant 400 lygiomis 
išsidalina, tai jie bus kelia
mieji metai. (Gi visi ki
ti metai, ne lygiašimtieji, 
norint sužinot, kurie yra 
keliamieji, dąlinami ant 4: 
kurie lygiomis ant 4 išsida
lina, tie yra keliamieji.)

Po šio pataisymo (refor
macijos) 'kalendorius, pasili
ko žinomas kaip Gregorinis 
kalendorius.

Tačiau ir po tos reforma
cijos kalendorius dar nepa
siliko 100 nuošimčių teisin
gas: sauliniai metai vis dar 
lieka 26 sekundėm per il
gi — nesutinka su sezonais. 
Bet ims net virš 3,300 metų, 
iki šis perviršis išaugs į iš
tisą dieną (24 valandas). 
Po to vėl teks vienus kelia
muosius z metus sulaikyt 
(keliamiesiems metams vie
nos dienos nepridėt), ir ka
lendorius vėl nekvaršins 
žmonėm galvų per virš 3,- 
300 metų.

Gregorinį kalendorių (re
formuotąjį) priėmė katali
kiškos šalys, bet griežtai at
hlete graiko - ortodoksinės 
šalys’ (viena jų buvo Rusi
ja) ir prptestoniškos. An
glija ir Amerikos kolonijos 
laikėsi Julianinio kalendo
riaus dar per 170 metų, ir 
perviršis paaugo dar viena 
diena, ir tik 1752 metais tie 
kraštai išmetė iš sdvo ka
lendoriaus net 11 dienų. 
(Anglijoj, sakoma, dėl 'to 
net kruvinų riaušių įvykę: 
žmonės skaitė, būk jų gy
venimas 11-ka dienų su
trumpinamas). ' Rusija pa
siliko su Julianiniu kalendo
rium iki 1918 m., bet grai- 
ko-ortodoksų bažnyčia ir 
šiandien jo laikosi.

Ant kiek Gregorinis ka
lendorius sutinka su sezo
nais, jis jau galėtų pasilikt, 
kaip yra. Bet jame yra ki
tokių netobuluinų. Pavyz
džiui: pusmečiai nėra lygūs 

dienų skaičiumi, negi tuo 
žvilgsniu yra lygūs bertai- 
niai; Velykos ir kitos šven
tės ne kasmet būna tą pa
čią datą;, šiaip dienos irgi 
kaitalioja savo datas.

Todėl buvo vis galvojama, 
kaip ir šiuos netobulumus iš 
kalendoriaus prašalint.

Ir štai dabar yra siūlomas 
naujas, vadinamas Pasau
linis kalendorius, kurį ma
tote šiame straipsnyje. Ir, 
sakoma, jei ne šis Antrasis 
pasaulinis karas, jis jau bū
tų buvęs priimtas, nes jam 
pritarė katalikų bažnyčia, 
dauguma p r o t e s toniškų 
bažnyčių, daugelis valsty
bių ir, vaizbos pasaulis.

Pasaulinis kalendo r i u s 
turi sekamus patobulini
mus:

(1) Abu pusmečiai dienų 
skaičiumi yra lygūs.

(2) Visi keturi bertainiai 
yra lygūs ir bendrai dienų 
skaičiumi ir darbo dienų 
skaičiumi.

(3) Jame kiekvienas ber- 
tainis turi 13 pilnų savaičių.

(4) Kiekvienas mėnuo tu
ri po lygų skaičių darbo 
dienų.

(5) Visi metai (papras
tieji ir keliamieji) yra ly
gūs ir dienų ir savaičių 
skaičiumi, ir bet kokiam 
įvykiui paminėt duotoji die
na kasmet būtų tą pačią 
mėnesio ir savaitės dieną. 
Pav., Velykos Gregorinia- 
me kalendoriuje įvyksta 
bile dieną tarpe kovo 22 ros 
ir balandžio 25-tos. Gi Pa
sauliniame kalendoriuje jos 
visuomet būtų balandžio 8. 
Įvairias kitas šventes būtų 
galima nustatyt pirmadie
niams ar šeštadieniams, 
kad išvengt jų savaitės vi
duryj.

Pasauliniame kalendoriu
je 4 mėnesiai—sausis, ba
landis, liepos ir spalių—tu
rėtų po 31 dieną, o visi ki
ti—po 30 dieųų.

Bet šitaip mėnesiams me
tų dienas padalinus, viena 
diena lieka be vietos, tai ji 
padedama kalendoriuj tar
pe gruodžio 30-tos ir sau
sio 1-mos ir skaitoma Pa
sauline Naujųjų Metų šven
te. Keliamiesiems metams 
pridedamoj i diena padeda
ma tarpe birželio 30-tos ir 
liepos 1-mos ir skaitoma 
Pasauline keliamųjų metų 
švente.

Šį Pasaulinį kalendorių 
galion įvesti siūloma 1950 
metais, nes tais metais, da
bartiniame mūsų Gregori- 
niame kalendoriuje metai 
taipgi prasidės su sekma
dieniu—abu jie tais metais 
šiuo atžvilgiu sutiks. K-d-s.

P. S. Medžiaga imta vy
riausiai iš Chicagos Adlerio 
Planetariumo. , K.. *

AR ŽINAI, KAD —
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Kai kurie tarakonai ir 
musės prądeda atsilaikyti 
prieš DDT nuodus, bet iš
rasta jau stipresnių tiem 
vabzdžiam “liekarstų.”

1947 m. gumos (robo) 
dirbinių kompanijos Ame
rikoje suvartojo daugiau 
kaip 1,100,000 tonų dirbti
nės ir naturalės gumos.

Metalas tantalum beveik 
antra tiek sunkesnis už 
plieną.

3 puslapis—Laisve (Liberty, 
Lithuanian Daily),

Pirm., Vasario 16,1948

Kodėl Gydytojas 
Nustojo Rūkęs

— Aš kosėdavau ir kitaip 
blogai jausdavausi nuo rū
kymo,—rašo daktaras Mar
tin Gumpert. žurnale To
morrow, — ir vis pats save 
apgaudinėdavau, būk vidu
tinis rūkymas nekenkiąs.

— Bet 1946 m. liepos 17 
d. ūmai nustojo tvaksėjus 
mano širdis; pasirodė, jog 
užako vainikinė (coronary) 
širdies arterija - kraujagys
lė; tik nuo tada aš visai 
mečiau rūkymą, — sako dr. 
Gumpert:

—- Širdis man staiga su
streikavo, be jokio įspėji
mo. Tiesa ji plakdavo lan
kiau, negu reikėdavo, bet to 
aš nelaikiau jokiu pavojum. 
Aš buvau įsitikinęs, jog be 
rūkymo negalėčiau dirbti 
nei mąstyti. Bet tai buvo 
tik. savęs monijimas.

Sykiu žinojau Johns Hop
kins Universiteto profeso
riaus Raymondo Pearlo pa
tyrimus, jog tūkstančiai ne
rūkančių gyvena ilgiau, 
kaip toks pats skaičius rū
kančių.

Rūkymas, be kitko, su
veržia kraujagysles arčiau 
kūno paviršiaus ir ypač 
kenkia žmogui, sergančiam 
Buerger’io liga, arba arte
rinių kraujagyslių uždegi
mu bei užakimu. O ir pats 
rūkymas savaime gali iš
šaukti' tą ligą.

Daktaro S. Silberto pada
ryti tyrimai Mount Sinai 
Hospitalyj New Yorke pa
rodė, jog visas 1,000 ser
gančių Buergerio liga btfvo 
rūkytojai. Mayo Klinika iš
tyrė 948 tos ligos ligonius ir. 
atrado, kad 800 jų rūkė.

Baisi Liga
Pradiniai šios ligos ženk

lai yra toki: Žmogus pajun
ta atšalimą v i ie - 
n o s ar abiejų kojų; 
ima šlubuoti; jaučia skaus
mą, ypač naktį gulėdamas. 
Gali išsivystyti gangrena, ir 
tuomet reikia nupjauti vie
ną ar abi kojas.

Net vieno cigare to surū- 
kymas suveržia paviršines 
kraujagysles ir šiek tiek su
mažina šilumą rankų ir ko
jų pirštuose, kaip raporta
vę Cornell Universiteto 
profesoriai, daktarai H. J. 
Stewart, Helena S. Haskell 
ir Halla Brown.

Daktarai L. A. Weinroth 
ir Joseph Herzstein Mount 
Sinai Hospitalyj New Yor
ke patyrė, jog 58 nuošim
čiai rūkančių kentėjo nuo* 
vainikinių širdies arterijų 
užakimo ir tiktai 37 nuo
šimčiai nerūkančių. Rūky
mas taip pat gadina širdies 
raumenis.

H a r v a rdo Universiteto 
širdies ligų specialistas dr. 
S. A. Levine ragina mesti 
rūkymą visus sergančius 
smaugliška širdies nervų li
ga (angina pectoris). Visi 
gydytojai uždraudžia rūky
ti sergantiems Buergerio li
ga. Yra nurodymų j jog nuo 
rūkymo gali išsivystyti ir 
Skilvio bei žarnų skauduliai.

žymėtina, jog rūkomaja
me tabake, apart nikotino, 
yra dar keliolika nuodų.

Gal kai kuriems rūkymas 
ir nekenkia; bet .visi rūky
tojai turėtų žinoti, ką darą, 
ir nesiskųsti, kuomet juos 
nelaimė ištinka,—sako dak
tarai Gumpert.

(J. C. K.)
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PASKUTINIS CARAS Itkonių Kaimas

(Istorine Apysaka)
■ii Parašė Justas Paleckis jįjįjįj

(Tąsa)
r

Kai vienas puolimas fronte nepasisekė, 
carienė rašo, kad kitaip ir negalėjo būti, 
nes “mūsų draugas” to puolimo nepalai
mino ir jam priešinosi. Gabus ir visuo
menėj pasitikėjimo turįs karo ministe- 
ris gen. Polivanovas pašalinamas: “Juk 
jis mūsų draugo priešas,v kaip rašo apie 
jį carienė.

Ne tik pats Rasputinas, bet ir jo talis
manai aukštai vertinami Rusijos valdo
vų. štai carienė rašo Nikalojui: “Siun
čiu tau lazdą, kurią Jam atsiuntė iš Nau
jojo Atono. Jis pats ja naudojosi, o da
bar siunčia tau kaip palaiminimą. Gera 
būtų ją laikyti greta tos, kurią dovanojo 
mūsų pirmasis draugas, tėvas Pilypas.” 
“Neužmiršk vėl palaikyti rankoj paveik
slėlį ir keletą kartų pašukuoti plaukus 
Jo šukom prieš kiekvieną ministerių ka
bineto posėdį, prieš svarbesnį pasikalbė
jimą ar nutarimą.”

Tokia tai stabmeldiška dvasia siautė 
caro rūmuos ir vyriausiojo vado būstinėj. 
Prieš japonus caras bandė kariauti jo į 
šventuosius pakeltojo Serafimo Sarovie- 
čio paveikslėliais, o prieš vokiečius ka
riaudamas Nikalojus naudojosi Rasputi- 
no patarimais ir jo strategija, kaip ste
buklingais talismanais tikėjo Rasputino 
lazda ir šukom. Net slapčiausius žemėla
pius su viso fronto kariuomenės paskirs
tymu, kurie būdavo pagaminami tik dvie
juose egzemplioriuose — vienas carui, 
antras štabo viršininkui Aleksejevui — 
carienė duodavo Rasputinui, kad jis pa
simelstų ir palaimintų juos. Visi bandy
mai perspėti neturėjo jokio pasisekimo. 
Įsitikinimas Rasputino galybe buvo ne
paprastas: “Aš visiškai pasitikiu mūsų 
draugu, kuris tik galvoja apie Tave, 
Aleksiejų ir Rusiją. Jo vadovaujami, 
mes nugalėsim. Tai bus sunki kova, bet 
greta Tavęs bus Dievo žmogus, ir jis iš
ves iš supančių uolų Tavo menką vaite-

Visų rimtų žmonių visuotina nuomonė 
buvo ta, kad pasiimdamas vyriausiąją 
vadovybę caras padarė didžiausią klai
dą. Tai buvo jam nepakeliamas uždavi
nys valdyti jau bruzdėti pradedančią ša
lį ir vadovauti keliolikos milijonų kariuo
menei nepaprastai sunkaus karo metu. 
Kitas vyriausias vadas, būtų a^sakomin- 
gas prieš carą, o dabar, carui vadovau
jant, toji atsakomybė išnyko. Carui per
sikėlus į vyriausiąją būstinę, kartu su 
juo persikėlė neišvengiama rūmų ’ intri
gų dvasia, kuri neigiamai veikė ir ka
riuomenės vadovybę, kėlė nesutarimus 
ir trukdė.

Žinoma, caras vyriausiuoju vadu buvo 
tik iš vardo, nes tikruoju vadu buvo šta
bo viršininkas gen. Aleksejevas. Visas 
caro darbas buvo 11 vai. ryto išklausyti 
štabo viršininko ir generolo-kvartirmeis- 
terio pranešimų. Šiaip carui buvo nuobo
du vyriausioj būstinėj, ir todėl jis nuolat 
stengėsi važinėti į frontą, į Carskoje Se
lo, lankyti įvairius miestus. Vis dėlto jo, 
kaip vyriausiojo vado ir caro, nuomonė 
buvo svari ir lemianti, ypač todėl, kad 
Aleksejevas buvo nepakankamai' tvirta- 
vali^ ir ryžtingas žmogus.

“Karas ne juokai ir ne žąidimas, jis 
reikalauja iš savo vadų gilaus suprati
mo, kuriam įgyti nepakanka karo moks
lų, bet reikia turėti dar ‘-įgimtų^ gabumų^ 
ir didelę, nuolatiniam darbe ištobulintą 
praktiką. Nusikaltėliai yra tie žmonės, 
kurie pačiu griežčiausiu būdu, nors ir 
jėga, neatkalbėjo imperatoriaus Nikalo
jaus II nuo pasiryžimo imtis tų pareigų, 
kurių jis savo mokslu, gabumais, siejos 
ypatybėm ir silpna valia jokiu būdu at
likti negalėjo,” — taip rašė vienas ga
biausių rusų karo zvadų generolas Bru
silovas.

Carui apėmus vyriausiąją vadovybę 
vėl išniro aikštėn japonų kare “pagarsė
jęs” Kuropatkinąs. Apie jį Nikalojus Ni
kola jevičius nė girdėti nenorėjo, nė iš to
lo neprileido prie armijos vadovybės, o 
caras pavedė Kuropatkiną* vadovauti 
šiaurės vakarų <fgontui. Vakarų fronto 
vadu buvo gen. Evertas, o pietų vakarų 
fronto vadu buvo paskirtas energingasis 
gen. Brusilovas, pakeitęs caro mėgiamą
jį, bet visai netikusį japonų karo “hero
jų” gen. Ivanovą.
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Po nepasisekusių puolimo bandymų, 
kurie įvyko 1916 m. kovo pradžioj, šie 
frontų vadai balandžio mėnesį susirin
ko pasitarimo į vyriausiąją vadovybę. 
Tuo tarpu kai visi kiti karo vadai ma
nė, kad rusų kariuomenė dar nepasiruo
šusi pulti ir reikia tik gintis, Brusilo
vas pareiškė, kad jo frontas pajėgtų 
priešą pulti, jei kiti frontai jį paremtų. 
Caras per tą pasitarimą sėdėjo tylėda
mas, jokios nuomonės nepareikšdamas. 
Jis tik patvirtino tai, ką kalbėjo Alekse- 
jevas. Brusilovui buvo leista pulti.

Kai atėjo laikas pradėti nutartą puo
limą ir viskas buvo paruošta,. Brusilo
vas gauna Aleksejevo įsakymą atidėti 
trim dienom, nes Evertas dar nepasiruo
šęs. Trim dienom praėjus, vėl naujas 
įsakymas — dar atidėti puolimą. Tada 
Brusilovas telegrafo tiesioginiu laidu 
pareiškė Aleksejevui, kad jis atidėlioti 
nebesutinka, nes tai demoralizuotų pasi
ruošusią kariuomenę. Jei tektų puolimą 
atidėti, jis pąsi trauktų iš fronto vado 
pareigų. Aleksejevas atsakė, kad vy
riausias vadas, caras, jaū užmigo, jo ža
dinti nepatogu ir prašė Brusilovą dar pa
galvoti. Brusilovas įpykęs atrėžė: “Vy
riausiojo miegas man nerūpi, o galvoti 
neturiu ko. Prašau tuoj atsakyti.” Tada 
Aleksejevas atsakė, t.egu daro kaip nori, 
tik apie tą pasikalbėjimą jis pranešiąs 
carui.

Brusilovo • puolimas puikiai pasisekė. 
Rusai pralaužė smarkiai apkasais su
stiprintą priešo frontą, atsiėmė dalį aus
trų ir vokiečių užimtos rusų žemės, užė
mė austrų Bukoviną ir dalį Galicijos, pa
ėmė apie 450,000 nelaisvių, apie 600 pa
trankų ir daugybę kitų ginklų. Tuo pa
sisekimu buvo parodyta, kad rusų ka
riuomenė nėra sutriuškinta ir jos jėga 
atgyja. Juo buvo palengvinta Italijos' 
būklė, susilpnintas vokiečių spaudimas 
ties Verdenu ir pagreitintas Rumunijos 
įsikišimas karau Santarvės pusėj. Ta
čiau tas rusų laimėjimas nebuvo tinka
mai praplėstas, nes Evertas ir Kuropat
kinas savo frontuos laiku nevykdė puoli
mo, kaip buvo sutarta. O pavėluotas puo
limas ties Baranovičiais 1916 ip. liepos 
mėnesį jau nebepasisekė. Laiku ir vy
kusiai pradėjus puolihią visuos frontuos 
tada galėjo susilaukti visuotino ir dide
lio pasisekimo. Jei to neįvyko, tai čia 
daugiausia kalta stoka tvirtos vyriausios 
vadovybės. z

Įdomu, k^id Brusilovas, kurio sumanu
mo ir energijos (iėka susilaukta tokio di
delio laimėjimo, jau pirmom dienom ga
vo daugybę sveikinimų, bet caro telegra
ma atėjo vėliausiai ir buvo sausa, šalta. 
Brusilovas jautė, kad caro rūmuos juo 
kažkoęlėj nepatenkinti. Tai jis ypač pa
jautė vieną kartą carienės Aleksandros 
priimtas. Ji buvo jam labai sausa ir ofi
ciali. Carienė padovanojo Brusilovui šv. 
Nikalojaus paveikslėlį, bet keistu būdu 
emaliuotasis šventojo veidas nuo jo greit 
išnyko ir pasiliko tik sidabrinė plokšte
lė. Prietaringasis Brusilovas matė tame 
blogą ženklą. Lyg šventasis nenorėtų da
lyvauti tame veidmainingame palaimini
me.

“MIRSIU Aš, BĘT IR JŪS GRJEIT 
ŽŪSIT!”

Vos tik karui prasidėjus, Rusijoj-bu
vo griežčiausiai uždraustas degtinės ir 
bet kokio alkoholio pardavinėjimas ir 
vartojimas. Tuo staiga norėta prablai
vinti girtuokliavime paskendusią Rusiją. 
Bet Rusija spyrėsi ir nesidavė 'taip stai- 
.giai blaivinama. Rusijos gyventojai/'ne
galėdami gauti “vodkos” įniko gerti de
natūratą, odekoloną, efirą, žodžiu, viso
kius alkoholio turinčius skystimus. Gėrė 
kiek pavalę įvairiais gudriais prietaisais, 
gėrė nosį užsikimšdami, 'kvapą sulaiky
dami, gėrė užsinuodydami ir mirtinai su
sirgdami. Nežiūrint griežčiausių baus
mių, po visą Rusiją paplito Vsamogono” 
varymas, ypač pafrontės srity. Per di
delius vargus tegalėjo rusų kareivėliu al
koholio gauti, bet siekė ir ieškojo jo bet 
kokiame pavidale, kad tik apsvaigtų, už- 
siųiirštų.

(Bus daugiau)

M*

(Tikras atsitikimas gruodžio mėnesį 1905 m.) 
Rašo SIMAN AS JANULIS

(Tąsa)

Tik einame artyn, kareivis, 
stovintis ant sargybos, su
rinka: “stoi!” Mes sustoja
me. Tuojau atlekia iš stu- 

■ bos kitas kareivis — “vy
resnis” su dviem kaspinu- 
kais ant peties. Tai prie ca
ro valdžios vadindavo “ka- 
raulo načalnikas”. Jis sako, 
kad jis nieko negali pada- 

- ryti ir negali prileisti mus 
prie gaisro vietos, o turi 
“doložyt” vyriausiam ko“ 
mandieriui. Mes grįžtame į 
kiemą. Už keleto minučių 
ateina ir pats vyriausias to 
eskadrono komandierius... 
Žmogus baisiai nusiminęs 
ir jau blaivas. Pasikalbu 
gražiai ir aš labai “apgai
lestauju” tą nuotikį. Prisa
ko “karaulny načalnikdi,” 
kad mus prileistų apžiūrėti 
ir nekliudytų. Einame. .Prie 
klojimo guli apdengtas ru
da antklode apdegęs puska- 
rininkas. Mūs neleido jo ap
žiūrėti. Čia pat kitame ga
le klojimo dribso griaučiai 
11 arklių — vieni labai ap
degę, o kiti dar kai kur ir 
su skūra. Apžiūrėjau ir pa
liepiau to klojimo gaspado- 
riui, kad pašauktų 4 vyrus, 
kurie būtų’ liudininkai ir 
padėtų - patartų apkainuoti 
nuostolius, kiek vertas yra 
sudegęs klojimas. Sudegę 
nekulti javai, šienas, padar
gai mums neapeina, nes ne
buvo niekur apdrausti. Pri
būna Vičinas su 4 vyrais. 
Kalbamės lietuviškai, pa 
mirksėdami viens kitam. 
Dėlei “vožnumo” pareika
lauju, kad vyrai išmieruo- 

I tų, koks buvo ilgumas ir 
platumas to pastato. AtsL 
neša pagalį, pavadintą siek
sniu ir mieruoja, o aš vis 
rašau ir rašau, daugiausia 
nuduodamas, kad rašau.

Pabaigta. Einame į stu
bą rašyti protokolo — iš
aiškinti “pričinią” gaisro. 
Prisirenka vyrų pilna stu- 
ba. Čia jau oficialiai ne aš, 
o kaip > “galva” valsčiaus, 
užklausia staršina Marcin
kus, kad vyrai po vienam 
pasakytų, kokia, jų nuomo
ne, buvo “pričinią” gaisro. 
Vyrai, kaip 1 vienas, surin
ka: “kareiviai ir viršininkai 
atjojo jau girti, o išplėšę jų 
svirnus ir kamaras, visai 
nusilakė iv gulėdami ant 
šiaudų rėkavo ir rūkė po- 
pirosus.” Pasirenku 6 vy
rus už “svįetkus” - liudinin
kus ir prisakau jiems, kad 
visi liudytų, kai atvažiuos 
karinis tyrinėtojas, kad 
gaisras prasidėjo iš vidaus. 
Kad stogas dar nedegė, 
o liepsna jau veržėsi iš vi
daus. Reikia, dar 2 liūdinin- 
kų iš artimo Qendviliu kai
mo. Mat, vietiniai, tai gali 
būti nepasitikimi. Pristato 
tuojau iš Gendvilių du vy
rus, kuriems prisakau, kad 
1 i ū dy t ų , j o fe j i e , 
pamatę ugnį, atjojo per 
lauką • ir dar tada 'ugnis 
veržėsi tik iš vidaus, o 
stogas lauke dar nedegė. 
Surašau jų višų 8 vyrų pa
liudijimą, kiekvieną atski
rai. Paliudijimai beveik vie
nodi, tik kitokiomis frazė
mis ir skirtumas’ tik tame, 
kad vienas matė iš galo nuo 
durų,—kiti iš šonų, veržian
tis ugnį ir dūmus pro klo
jimo plyšius. Jie visi “gra
mo tni” ir pasirašo. Nera
šau kopijas kiekvienam at
skirai jo' paliūdtjimo ir pri
sakau, kad jie išmoktų taip, 
kaip “tėve mūsų” ir kai at: 
važiuos karinis tyrinėtojas, 
kad daugiau nieko nesaky
tų, tik' tą, ką užrašiau, o

šiai atsakytų “nežinau.” 
Sutarta; čia padarėme išva
dą, kad klojimą padegė gir
ti kareiviai su popirosais ar 
su degtukais — tai buvo 
jau oficialė mūsų, tyrinėto
jų, išvada.

Užrašius tą mūsų išvadą, 
pasirašo viršaitis Marcin
kus ir primuša valsčiaus 
“pečėtį” - antspaudą, o že
miau jau aš pasirašau, kaip 
valsčiaus raštininkas ir už
rašyto jas “svietku” parody
mo.

Pora vyrų su gaspadoriu 
Vičinu pasišaukia manę į 
kamarą — ant greitųjų pa
vaišino “kietu” gėrimu ir 
užkandžiu sviesto ir sūrio. 
Aš tuojau sugrįžau į stubą 
ir pasakiau viršaičiui, kad 
Vičinas prašė tuojaus nuei
ti kamarą. Tas nueina. Vy
rai beveik išsiskirstė. Vir
šaitis užtrunka kamaroje 
ilgiau ir grįžta jau gerai iš- 
raudonėjęs. Važiuojame at
gal į valsčiaus raštinę. Aš 
skubiai tvėriausi už darbo, 
o viršaitis laukė, kai už
baigsiu, kad pasirašyti, pri
dėti antspaudą, nes aš no
riu tuojaus išsiųsti. Para
šau kopijas liudytojų ir pa
siunčiu raportą ne tik į 
“Gubernsk. Prisutstvije”, 
kuri turi apmokėti nuosto
lius — viskas, kas buvo rei
kalinga. Taipgi kopijas 
su ypatišku valsčiaus ra
portu, su mano ir viršaičio 
parašais ir antspauda, kad 
kai pribuvo kareiviai ir vir
šininkai,— vis jie buvo gir
ti; kad jie uždegė per, gir
tumą klojimą ir kai gaisras 
prasidėjo, tai buvo dar gir- 
tesni, negalėdami pastovėti 
ant kojų, kad išvesti iš klo
jimo arklius, ar prižadinti 
kareivius, kurie apdegė ir 
puskarininką, kuris visai 
susvilo. Tas kopijas pasiun
čiau Kauno gubernatoriui, 
komandieriui 7 Dragunsko 
Novorossiisko pulko Kaune 
(dragūnai Itkonyse buvo 
liuosnoriai to pulko), o kas 
svarbiausią, kaip paskui su
žinojau, dar ir komandie
riui Vilenskago Vojennago 
Okruga general gubernato
riui Vilniuje. (Į ta okrugą 
įėjo Vilniaus, Kauno ir 
Gardino gubernijos.)

Tuojaus tuos keturius pa
ketus su raitu paštorium 
pasiunčiau į paštą su užra
šu “svarbu-skubu”. Už po
ros dienų pribuvo karinis 
tardytojas. Pašaukė mano 
užrašytus liudininkus, kurie 
laikėsi ir parodė, kaip buvo 
sutarta — juokėsi vėliau, 
kad mokėjome geriau už 
“Tėve mūsų”. Bet pats 
svarbiausias dalykas tas, 
kad mūsų liudininkų paro
dymus patvirtino stovėjęs 
ant sargybos prie to kloji
mo kareivis. Žinoma, jis pa-, 
tvirtino ne iš gerumo, bet 
gelbėdamas savo kailį.

Jis liudijo, kad jį pastatė 
ant? sargybos netoli klojiko 
durų ir paliepė prie durų 
ir artyn klojimo nieko ne
prileisti. Kadangi,tai buvo 
tik vienintelės durys tame 
klojime, tai jam nebuvo 
liepta vaikščioti aplink klo
jimą ir kad ne jo dalykas 
buvo daboti kareivius, o tik 
amuniciją, kuri tenai su
krauta. Tai jis tik ir žiū
rėjęs į priešakį ir, girdi, jei 
įš lauko butų užsidegę, tai 
ųaktį nors ir nuo briežt.u* 
kO ugnį būtų pamatęs. Kai 
l.abaį dūmais" pradėjo atsi
duoti, jis atsigrįžęs pama
tė dūmus veržiantis pro du
ris ir skubiai atidaręs, pa
matė, kad viena pusė kloji
mo, kur gulėjo kareiviai,

jau gerokai liepsnoja. Jis PhiJaHplnhia Pa 
pakėlęs “trevogą” — pabū- 1 lUlduClpllld, Id.
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do kareiviai ir pradėjo bėg
ti. Jau buvo ir “karaulny 
načalnik”, kada išropojo du 
apdeginti kareiviai... Tar
dytojas išvažiuoja, pavely
damas palaidoti sudegėlį.

Čia pat netoli yra rusų 
nemažas kaimas Bogdancy 
Bagdonys lietuviai vadina. 
Ten gyvena išimtinai tik 
vieni rusai “starovierai” — 
stačiatikiai, o ne pravosla
vai — jie turi savo kapines. 
Na, tai nueina kareiviai iš
kasti duobę palaidojimui 
sudegėlio. Tuoj aus pribūna 
stačiatikiai su basliais ir iš
veja dra£ūnus. Sako: “Jūą, 
pravoslavai, užpaškudysite 
mūsų šventas kapines.” Kas 
žino sentikius, tai supras, 
ką tai reiškia — jie sudau
žys tuojaųs savo sklėnyčią, 
jei iš jos atsigers ne jų ti
kybos ypata. Na, eina pats 
dragūnų viršininkas su a- 
pie 40 kareivių ir šiaip taip 
susitaria: -— jie pavelija 
palaidoti atskirame “nečy- 
stame” kampelyje. Kai rei
kia laidoti kariškai — nėra 
nei vieno šovinio iššauti 
pagerbimui kareivio, žuvu
sio malšinant caro priešus. 
Tai pats vyriausis karinin
kas turėjo revolverį ir iš jo 
buvo iššauta 3 kartus.'

Po palaidojimo, tuojaus 
sugrįžo į Itkonius, susėdo 
visi ant arklių, kurie turėjo, 
o tie, kurių arkliai sudegė, 
pasamdė 2 vežimus ir pa
traukė Kupiškio linkui, 
jau nieko negrobdami ir 
niekam nieko . nepasakė. 
Kaimas krykštavo, džiaugė
si. Pakvietė ir mane ir vir
šaitį. Bežiūrint dar atsira
do ir sviesto ir kilbasų, 
degtinės ir alaus. Baliavojo- 
me per dieną.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMAS 
PARAMAI 

3-ČIOS PARTIJOS
LENINO
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MITINGAS

SULAIKYTI
DEPORTACIJAS! *

KALBĖTOJAI:

Wm. Z. FOSTER
Nacionalis Komunistų Partijos 

Pirmininkas.

Henry Winston
C. P. U. S. A. 

Administracijinis sekr.

PALINKSMINIMAS 

RADISHEV 
Šokikų Grupė.

Konferencija dėl Taikos 
Sutarties su Austrija

London. — Anglų valdžia 
paskelbė, jog vasario 20 d. 
Londone prasidės keturių 
didžiųjų talkininkų konfe
rencija dėl taikos sutarties 
su Austrija; dalyvaus Ame
rikos, Anglijos, Sovietų ir 
Franci jos užsienio reikalų 
ministrų pavaduotojai.
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STAGG 2-5043

Living Room Cushions
Refilled With, New Springs „

Sofa Apačios Perbudavojimas 
Už $12.00 

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip-" 
kites 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.

4 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-r Pirm., Vasario 16,1^48



MONTREAL, CANADA PHILADELPHIA, PA.
TEISIAMI UNIJOS VADAI nuostolius streiko laiku. Fir-

St. Jerome miestelyje tei
siami unijos vadai Madeleine 
Parent ir Azellus Beucage, 
United Textile Workers of 
America vadai. xJie kaltina
mi už bauginimą streiklaužių 
ir sukėlimą streiko praėjusį 
pavasarį Lachute.

Madeleine yra UTWA pro
vincinė organizatorė, o A. 
Beaucage yra biznio agentas.

K. Kent Rowley, unijos gal
va, taipgi kaltinamas už su- 
kurstymą streikų. Jis buvo 
areštuotas keletą sykių pra
ėjusį pavasarį, besitęsiant 
Ayers, Limited, textile mills 
streikui. Jis laukia teismo.

Premieras Duplessis yra pa
sirašęs po jo kaltinimu. Gir
di, jis negalįs kelti maištų ir 
valdyti darbininkų įstatymus.

Pakels Algas
Pentų industrijos darbinin

kų draugija praneša, kad da
ro sutartį su šešiomis pentų 
firmomis pakelti darbininkams 
algas po 14 centų į valandą 
ant visokių ten skirtingų dar
bų. Septynias šventas dienas 
į metus apmokės ir vieną sa
vaitę apmokamų atostogų 
duos. '

Naktines valandas dirban
tiesiems pakels tik penkįs cen
tus į valandą, vieną dieną sa
vaitėje turės laisvą, ir . kas 
dirbs ilgiau 9 valandų, tiems 
turės mokėti viršlaikius. Mi
nimos kompanijos yra: Bran- 
dram-flenderson, Ltd., Inter
national -Paints of Canada, 
Ltd.; Thorp-Hambrock, Ltd.; 
Conant Co., Ltd.; ‘Mount Ro
yal Color Varnish, Ltd., ir 
Dominion Linseed Oil Co.. 
Ltd.
Reikalauja 50,000 už Streiko 

Nuostolius
Asbestonos Corp., Ltd., rei

kalauja iš St. Lambert miesto 
50,000 dolerių už padarytus 

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE 
Valgykite Pietus pas 

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

----------- 7--------------------------------------------------------------------------------------— 
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas. 
Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. 
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokillų, krikštynų, parių, vestuvių, 

žemos kainos už viską. 
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

—- — ■ — —1 — 1 —H —M — ■ ■»■■■■ M ■ — M"M. .I||—WIII« ■ I MM

August Gustas į

BELTAIRE FLORIST i
n Lietuvis Kvietkų Pardavėjas i 

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. J 
(kamp. 68th St.) [

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

SHoreroad 84)330 j
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 1 

N ko jūs reikalausite. 1
r Specialistai Pritaikymui |

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 1 
i Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ■ 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. » 
j.———
Į| ■■ig—u ig. WKiil'iwI iĮĮ ■■ ugĮinf ■■■■»■ IH^****-*

\ Paul Gustas Funeral Home, Į
X Į

11 ' INC. "
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6k N. Y.,

, Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABQRIUS

■II

Telefonuokite dieną ar naktį n
J EVergreen 7-4774 H

Naujai išdekoruota šermenų'koplyčia, kur šeimos pato- ' 
'! giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
” prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

i Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimomjsulyg parei- 
J kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

ma kaltina miesto policiją, 
kad ji nedariusį tvarkos strei
ko laiku. Streikieriai padarę 
daug žalos, ne tik kad jie 
daug nuostolių turėję prie už
darbio, bet streikieriai padarę 
daug žalos bestreikuodami.

Moteris Apmušė Vagį
Tūla Agnes Dunii ėjo At

water Ave., prie Lymberner 
St. ją užpuolė vagis, kuris 
norėjo atimti iš jos piniginę. 
Užpultoj i' moteris pradėjo 
šauktis pagalbos ir nieko ne
laukdama vagį vaišinti kumš
čiais. Matydamas, kad mote
ris pikta ir kad nieko negalės 
padaryti, vagis paspruko nie
ko nepešęs, apdaužytu snukiu.
Brangus Deginamasis Aliejus

Montreale deginamasis alie
jus pabrango iki 25 centų ga
lionas. Nors miesto gyvento
jai, kurie kūrena aliejumi, 
yra pasidarę dokumentą su 
aliejaus pristatytojais, kad 
jiems pristatys aliejaus bile 
kada jiems pareikalavus, bet 
taip nėra.

Aliejaus pristatytojai, no
rėdami žmones aplupti, pa
reikalavus aliejaus pasako, 
kad jie už pigesnę kainą da
bar negali jo gauti. Turi pa
laukti. Bet už 25 c. galioną 
jie, girdi, gali gauti iš kitos 
kompanijos.

žiemą žmogus šaltoje stubo- 
je negi gali būti. Turi mo
kėti kad ir aukštą kainą, bi
le tik gali gauti. Birutė.

Pradėjus Naujus Metus

Varniuose (Telšių apsk.) 
pastatyta' nauja gimnazija, 
kurioje mokosi apie 300 vai- 
kų.

Panemunėlio valsčiuje 
(Rokiškio apskr.) atstaty
tas tiltas per Nemunėlį, 
jungiantį Moškėnų ir Mar- 
tiniškėnų kaimus.

Pasibaigė senieji 1947 me- 
•tai. švilpos ir triūbos palydė
jo senuosius, sutiko naujuosius 
metus. Nei saulė, nei žemė 
nesustojo nei biskį, kad pasil
sėti. Taip ir žmonių reikalai, 
visokia darbuotė irgi nesustos
ią. Tik šis tas dalinai per
sitvarkė. Paprastai, užbaigus 
metus visokios įstaigos daro 
peržvalgą metinės darbuotės, 
ar tai pramonininkas, vertel
ga, draugystė, ar kokia kita 
įstaiga.

Man labiausia noris prisi
minti apie lietuvišką draugiji
nį gyvavimą. Philadelph.ijoj 
randasi ne tik nemažai lietu
vių, bet ir lietuviškų draugijų 
yra pusėtinai daug. Kaip kas 
sako, kad bent pusė lietuvių 
niekur nepriklauso ir retai ka
da užkliūna >į lietuviškus po- 
kilius, ar kokius parengimus. 
Priklausančių bent kur, tai 
bus didžiuma prie parapijų, 
kurių čia yra trys didelės Lie
tuvių Rymo katalikų ir viena 
nepriklausoma.

Parapijų veikla visuomeni
niam gyvenime žymi tik tiek, 
kad kuo daugiau įbauginami 
žmoneliai visokiais šėtonų 
slastais, tai bijo, kad nepa
tektų į tas “pinkles.” žymiau
sią vietą’ visuomeniame veiki
me užima pašalpinės draugi
jos. Čia randasi trys didelės 
ir tvirtos, pašalpos draugijos ir 
bent pustuzinis mažesnių.

Tiesa, čia visuomet yra ir 
šiaip draugijų, kuopų, kurių 
tikslas — apšvieta, dailė, po
litika ir visa, kas nusako žmo
nių būklę. Pastarosios sun
kiausia verčiasi. Jos neauklė- 
ja iždų, neturi nuosavų namų 
su bizniškomis įstaigomis. Jų 
nariai visuomet pasišventusiai 
dirba idėjai-^-tik dėl visuome
nės, o nieko savo tiesioginei 
naudai. Daugelis jų pavargs
ta, “pasensta” ir pasitraukia. 
Senių skaičius mažėja, jaunuo
lių pasišventėlių nesiranda. 
O amerikonų* idėja, šakoma— 
daugiausia ' savanaudiškumas.

Pašalpos draugijos turi ne
mažai įplaukų; iš taip vadina
mų kliubų su “barais.” Čia 
susieina daugiausia publikos 
ne tik įsigerti, bet ir pasisve
čiuoti, pasilinksminti ar ką 
sutikti.

Kiek metų atgal pašaipinėse 
draugijose būdavo nemažai 
vaidų^—beverčių,, kaip ir peš- 
tukizmo. Paskiausių kelerių 
metu laiku tas žymiai suma
žėjo, ir nemažai draugijėlių 
susiėjo Į vienybę—susivienijo.

Padaugėjus senųjų mirimui, 
o jaunuoliu per mažas susido
mėjimas lietuviškomis draugi
jomis daro būtiną reikalą ne 
tik susidėti į krūvą pašalpinėm 
draugijom, bet 4 ir vidurinės 
gašpadorystės tvarką patobu
linti. Pavyzdžių gana vaiz
dingų turime. Štai, kadaise 
buvusi gana tvirta ir garbin
ga draugystė pietinėj miesto 
dalyj; Lietuvių. Tautiškas kliu* 
,bas, gimęs iš Laisvės Kliubo, 
turįs didelį; namą su svetaine, 
savo metiniam apskaitliavime 
prilygsta tik prie mažiukų 
kliubelių. Kuomet šiaurinėj 
miesto dalyj Lietuvių Rep.ubli- 
konų Susivienijimas ('kliubas) 
praėjusiais metais toli pralen
kė. ir didesnes ir senesnes 
draugijas. Jų metinis pelnas 
—11 tūkstančių su pufee! lž? 
do> stovis — šimtas tūkstančių 
su geru perviršiu! šis kliu- 
bas būdavo vadinamas ir be
dievišku1, socialistišku, bolševi
kišku’ ir dar kitokiais vardais, 
nors iš tikrųjų jis yra tik pa- 
žangiausias-^—laisvas kliubas.

Čia priklauso visokių pa
žiūrų žmonės ir niekas jų. ne
niekina. Kuomet tūlose kito
se ir pašalpos draugijose, ypač 
kurios po kunigėlį narį’ turi, 
prikaišioja bedievystę, radi
kališkumą. ' O jau į komite
tus tai tiesiog kova vedama, 
kad nepatektų pažangietis. 0 
tas labai kenkia draugijų’ tvir
tėjimui. Pavyzdžiui, Lietuvių 
Republiftomj Susivienijime 
niekad pesivaržoma už- vietas 
komitetuose. Be skirtumo ti
kybos, ar politikos—žiūrima* į

sugabumą ir tinkamumą. Tin
kami komitetai ir gaspadoriai 
labai daug, reiškia, ypač da
bar, kuomet visokių varžymų 
ir taksavimų kliubams yra. 
devynioms galybės. ^Lietuvių 
Republikonų Susivienijimas 
jau treti metai vienbalsiai iš
renka gaspadorium B. Stanio- 
nį, o pirmininku P. Plungį. 
Abu pažangūs ir nuoširdūs, 
darbuotojai dėl kliubo. Pir
mininkas d. P. Plungis savo 
amžiumi pritinka ir prie se
nesniųjų ir jaunosios kartos. 
Gi savo draugijine praktika 
jis yra nepavaduojamas. Per 
desėtką metų jis buvo kliubo 
protokolų raštininku ir, kaipo 
ofiso darbininkas, įvedė labai 
pavyzdingą k n y g v e d y stės 
tvarką. Dabar pirmininkau
damas labai atydžiai* prižiūri 
visų komitetų darbuotę. To
dėl čia tvarka pavyzdinga ir 
draugija kyla. Kiti komiteto 
nariai irgi vienbalsiai palikti. 
Protokolų raštininku F’ Ta
mulis, čia augęs, bet kalba ir 
rašo lietuviškai tinkamai. Iž
dininku J. Biekšas, finansų 
raštininku K. Buinauskas. Vie
nam. direktoriui atsisakius, iš
rinktas J. Aleksiejus (Lu
kas).

Richmond© dalyje didžiau
sia draugija yra Lietuvių Mu
zikalūs Salės draugija, jau 
keletas metų suvienyta su Ū-

LMS 2-ROS APSKRITIES NUTARIMAI
Lietuvių Meno Sąjungos 2- 

ros Apskrities konferencijos 
tarimai. Priimtas sumanymas 
ruošti Antrą Rytinių Valstijų 
Meno Festivalį.

Konferencija įvyko 18 d. 
sausio, 1948 metais, 318 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Delegatų pribuvimui daug 
pakenkė siautusi audra. Dėl 
tos priežasties ne vien išrink
tų daugelis delegatų, bet ir 
tūli valdybos nariai nepribuvo 
į konferenciją.

Konferenciją atidarė Ap
skrities pirmininkas Ig. Kubi
liūnas,. 12:30 vai. dieną. Kon
ferencijos pirmininku išrinktas 
Ig. Kubiliūnas, sekretore — 
M. Sukackienė. 1

Dalyvavo atstovai nuo Liuo- 
sybės Choro, Montello — K. 
Beniulis; Aido1 Choro, Wor
cester — J. šiupėnas ir J. 
Arlau^cas; Norwoodo Vyrų 
Choro—J. Grybas ir S. Paura. 
Suteiktas sprendžiamas bal
sas komiteto nariams, kurte 
buvo;: M. Sukackienė, J. RaL 
nardionė, J. Kubiliūnas, H. 
Gurskienė ir J. Kižius.

Išklausyta valdybos ir kor 
misijų pranešimai iš metinės 
veiklas. Įdomus raportas bu
vo komisijos, kuri rengė kon
certą. Gražiai bostoniečiai 
tam pasidarbavo — sureng
dami apskrities metinį kon
certą.. Surinko ir išstatė "gra
žią kolekciją piešinių ii- rank
darbių prie tuo laiku įvyku
sios Knygos Parodos, atžymė- 
jimui 400 metų nuo pasirody
mo pirmosios lietuvių kalba 
spausdintos knygos. Knygos 
paroda atsibuvo Lietuvių? 
Kliube, Cambridge. Garbė 
komisijai už taip gražaus dar
bo atlikimą.

Menininkų vasarinis išvažia
vimas Montelloje buvo mažas 
iš priežasties blogo oro.

Pranešimai įš kolonijų rodė, 
kad veikiama gerai Montelloje, 
Worcesteryje, Norwoode ir pra
deda atsigaivinti Liaudies Cho
ras Lawrence.

Plačiai ir „ visapusiai aptarta 
chorvedžių mokyklos reikalai. 
Nutarta surengti eilę koncertų 
Mass, valstijoje K. Menkeliū- 
.naitei, kuri yra sugrįžus į Ame
riką, I. Kubiliūnas pranešė; 
kad jis, kalbėjosi su Brooklyn© 
lietuvių^ stygų orkestro Vyture* 
lio vedėjais apie surengimą 
maršruto Mass valstijoje. Klau> 
'simas paliktas ant rudens.

Nutarta vasarinį, menininkų 
išvažiavimą turėti Worcestery
je. Jo surengimu1 rūpinsis Aido 
Choras, Worcesteryj. x

Nutarta nupirkti Lietuvių 
Kultūrinio- Centro nanlo Šerą už 

K

kęsų Kliubu. Dabar viskas 
pervesta į pašai pinę. Seniau 
ten laikėsi tvirtos “cenzūros,”’ 
kad ir į narius nepralystų koks 
“eretikas,” ar tai dėl religijos, 
ar tai dėl politikos. Bijota 
pažangos. Dabar tas biskutį 
jau atslūgo. Pravesta naudin
gų namo pertvarkymų,, ir fi
nansiniai kliubas pradėjo kiL 
ti. Renkant komitetus, šiemet 
varžytinių nebuvo. Nutarimų 
raštininkas Juozas Ivanaus
kas, ištarnavęs jau ' virš 30 
metų, bandė pasitraukti dėl 
nesveikatos, bet nariai jam to 
neleido. Tai senas kliubo en
tuziastas ir turi visų narių pa
sitikėjimo. Kiti komitetinin- 
kai pasiliko.* Pirmininku Juo
zas Balinskas, vice-pirminin- 
ku William Paschall; pinigų 
raštininku A. Dambrauskas, 
iždininku P. Zaleckas. Direk
toriais — S. \ Reikauskas, F. 
larosis, F. Tamašauskas. Gas
padorium — Tarnas Poshka.

Turime keletą pašalpinių 
kliubų, žymiai silpnesnių ir 
jaunesnių; ir jų praeities ir 
dabarties veikimas turi nema-^ 
žai įdomumo. Tai paliksim 
kitam sykiui.

Čia labai nekantriai laukia
me Menkeliūnaitės koncerto, 
kuris įvyks vasario (Feb.) 25 
d., kaip 7 :3(k vakare, Lietuvių 
Muzikai ėj Salėj, 2715 E. Al
legheny Ave. Jame da'inuos ir 
Lyros Choras. Tai bus ko pa
siklausyti. R. Pavasaris.

$25, kuris randasi Brooklyne, 
paakota po $10 Lietuvių Meno 
Sąjungos centrui ir Pažangių
jų Amerikos Piliečių reikalams.

Nutarta kelti klausimą, kad 
šiemet surengti Antrą Rytinių 
Valstijų Meno Festivalį, vieta 
siūloma — So. Bostonas. I *1948 metams į valdybą iš
rinkta: pirmininku ’J. Grybas, 
sekretore M. Sukackienė, finan
sų sekretore H. Guskienė, iždi
ninku J. Kižas. Kiti komiteto 
nariai yra: S. Paura, J. Niau- 
rienė,t J. Rainardienė. Konfe
renciją uždarė pirmininkas Ig. 
Kubiliūnas 5 valandą vakaro.

Prašymas
Gerbiamieji menininkai, cho

ristai, vaidintojai ir veikėjai! 
LMS Antros Apskrities Konfe
rencijos dalyviai plačiai ir vi
sapusiai diskusavo reikalą An
tro Festivailo Rytinių Valstijų 
srityje, kuirs turėtų būti su
rengtas dar 1948 metais.

- Rengt tokį ’festivalį vienbal
siai užgyrč, bet pirma mes im
simės darbo, tai prašome jūsų 
atsiliepimo^ nes sėkmingas fes
tivalio surengimas reikalauja 
plačiųjų masių paramos ir ko- 
lektyvio veikimo.

Todėl, prašome menininkų 
tuojau atsiliepti — pareikšti 
savo: nuomonę1 tuo. reikalu, ar 
užginate tą sumanymą, ar ne? 
Padarykite tą per spaudą ir 
laiškais. Ką jūs manote apie 
Antro Festivalio surengimą?

M. Sulčaclcienė,
LMS 2-ros Apskr. 
Sekretorė, 
'18 Hillside St.,
Worcester 4, Mass.

L —- .......... ...

Boston. — Republikonai 
Lincolno gimtadienio poki- 
lyje smerke Trumaaią, kad 
jis negana spaudžius komu
nistus.

Jeruzale. — Plėšikai pa
grobė $80,000 deimantų iš 
krautuves Tel Avive.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE in herfiby given that License No. 
LB 22671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail' under Section 107 of 
the Alcoholic BeVcraae Control Law nt 
254 Suttee Avenue, Borouvh of Brooklyn, 
County of Kingsj to be consumed . OFF the 
premises.

HELEN MOLLIN

NOTICE is. Hereby given that Licentw No. 
KL 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Jiquor at: retail un
der Section 107 of the ’ Alcoholic Beverage 
Control Law at 434 Humboldt SO., Borough 
of Brooklyn, .County of Kings, to be con
sumed ON tho promises. •

MATTHEW' & ‘ MICHAEL BOCC1O -
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2151 lias been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevmwe Control Law at 
7704—18th Ave., Boipugh of Brooklyn, 
County of Kings; U» ,oe consumed. On- the 
premises.

So. Boston,Mass.
Pranešame draugams, kad 

draugas J. šūkis serga ir ran
dasi Deaconess ligoninėj. Jarū 
padaryta operacija. Draugai 
privalėtų jį aplankyti, nes jis 
sveikas būdamas daug darba
vosi LLD ir LDS kuopose.

Jis daug metų ėjo parei
gas LDS 62 kuopos protokejų 
raštininko ir keli metai, kaip 
eina pareigas LLD 2 kuopos 
finansų sekretoriaus. Jo pa
stangomis LLD kuopą laiku 
sumoka duokles ir dubeltavai 
išaugo. Jis ir už 1948 metus 
jau daugelio narių išrinko 
duokles, pirma susirgo. Lin
kiu.. J. Šukiui greitai pasveikti.

Teko pastebėti,, kad spaudoj 
yra skundų apie So. Bostono 
progresyvių lietuvių veikimą. 
Atrodytų, kad mūsų veikimas 
yra atsilikęs. Tikrumoje jis 
yra tokis,. kaip ir kitose ko
lonijose. "

Tiesa, sunkumų yra. Mūsų 
kolonijoje yra reakcininkų 
centras, čia išeina Darbinin
kas ir Keleivis, kurie klaidina 
darbo žmones, purvais drabsto 

.į progresyvius. Jie šmeižia 
darbininkus ir pažangiųjų ju
dėjimą.

Tiesa, ne visi nįūsų draugai 
energingai į veiklą įsitraukia, 
tūli vis? atidėlioja ant toliau. 
Tie draugai klaidą daro.

Vėlesniu laiku susiorgani
zavo1 PCA So. Bostono sky
rius.. Jis jau turi 53 narius. 
Nariais auga greitai bus iki 
100 narių, jeigu* visi rūpinsi
mės. Pradžia darbo eina sėk
mingai. PCA turi pritarimo, 
nes darbininkai ir pažangūs 
piliečiai supranta, kad reikia 
darbuotis, idant Massachusetts 
valstijoje būtų suorganizuota 
trečia partija, kurios kandi
datu į prezidentus būtų- Hen
ry Wallace. Taigi čia labai 
didelis ir svarbus darbas. Vi
si suprantame, kad ponas 
Trumanas nesirūpina mūsų 
šalies darbo žmonių reikalais. 
Turime dirbti, jeigu norime 
geriau- gyventi ii* pastoti karui 
kelią. A. Dambrauskas.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerą pietą, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop :
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas, 

į----------------------------------

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

' Kas nori gražiau! laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti* užeina ]; 
pas "Green Star Bar and GriU,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
! ' Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

1
 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698'
> • ji

5 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Pirm. Vasario 16,1946

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Prie Medžio Darbų

Rėmų ir durų dirbtuvėje
MOULDER MAN. PRIE 8TALŲ DAILYDCS, 

SHAPER MA.N. Turi būt patyrę.
FAIRLAWN TRIM & LUMJSBR COBP.

4-21 BANTA PLACE, FAIRLAWN, N. J.
FAIRLAWN 6-1080

(«)

PILNAS MAŠINISTAI
Patyrus

Prie Lathe, Stalo ir Rankų Darbo
G. & H.

MACHINE WORKS, Inc.
" 578 Johnson Avenue

Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-0439

(39)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDE 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
i; Black Horse Ale ;

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St 
Brooklyn, N, Y.

|j. 1 Kaškiaučius, M. D.|
8 580 Summer Avenue, X
g Newark 4, N. J. V
g HUmboldt 2-7964 g

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimu.

Modemiškai Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172 ,
< ■ '
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NwYorko^zWWZliilin
Aidiečiai Dalyvaus 
Laisves Bazare

Praėjusi penktadienį, kaip 
ir visuomet, įvyko Aido Choro 
repeticijos.

Pertraukoje aidiečiai svarstė 
kai kuriuos reikalus; nusitarė 
dalyvauti dienraščio Laisvės 
bazare, kuris įvyks sekamos 
savaitės pabaigoje.

Du vakarus, šeštadienio ir 
pirmadienio, Aido Choras 
dainuos, linksmindamas baza- 
ro dalyvius.

Dėl to, kad įvyks bazaras, 
šią savaitę aidiečiai visai ne
turės pamoku.

Įvyko Daug Mitingą
Praėjusį ketvirtadienį, kaip 

žinia, buvo Lincolno Diena.
Pasinaudodami tuo, visokį 

taip vadinami patrijotai ruo
šė įvairiausius mitingus ir pra
mogas, kuriose buvo išlieta 
nemažai tulžies prieš komunis
tus.

Kai kur demokratai puolė 
republikonus, republikonai de
mokratus, tačiau bendrai jie 
visi susitaikė vienu klausimu: 
komunistu puolime.
„ Jei Lincolnas būtų atsikėlęs 

iš savo grabo, — nežinia, ką 
jis būtu tokiems “patri jo
tams'’ pagiedojęs.

“Amerikines Brolijos 
Savaitė”

Prieš 20 metų susiorganiza
vo taip vadinama National 
Conference of Christians and 
Jews (Nacionalė Krikščionių ir 
Žydų Konferencija), kurios tik
ras buvo “suartinti visų tiky
bų ir tautų žmones.”

Šiuo metu skelbiama Ameri
can Brotherhood Week—“Ame
rikinės Brolijos Savaitė,” ku
ri prasidės š. m. vasario 22 ir 
baigsis vasario 29 d. New Yor
ke ši savaitė bus minima viso- 
keriaip.

Mums pranešąma, jog teatri
nei šio darbo divizijai pirminin
ku yra paskirtas Sigmund Gott- 
]ober iš Foreign Language 
Press Department©.

Minimą savaitę bus darbuo
jamasi daugiausiai prieš anti
semitizmą, sako Mr. Gottlober.

Ėjo Melstis—Užmušta LAISVES BAZARUI DOVANOS

Reporteris Kalbasi Apie 
Ievutę Rockefe] lerienę

Isacson’as Gali 
Laimėti, Sako Tūli

’žinios apie Ievutės Paule- 
kiūtės (kadaise gyveno Chica- 
goje, o vėliau — New Yorke) 
ištekėjimą už stambaus kapita
listo Winthropo Rockefellerio 
suįdomino ne vieną brooklynie
tį lietuvį.

Kur tik pasisuki, ten žmonės 
apie Ievutę kalba ir nuolat 
klausia: “Kas ji?- “Iš kur?” 
“Kaip ji atsirado?”

Laisvės reporteris taipgi tuo 
reikalu susidomėjo.

Užeina jis į vieną lietuvišką 
įstaigą ir išgirsta:

— Kas toji Ievutė, apie ku
rią tiek daug rašo spauda?

— Ievutė, — atsakau, — Ie
vutė Paulekiūtė. Užtenka to, ar 
ne?

— Tai kaip ji tokį stambų 
milijonierių pasigavo?

— Gal ne ji milijonierių, o 
milijonierius ją, — atsakiau.

— Aa!. . .
— Ji graįi, maloni mergaite 

— dabar jau moteris. Daug to
kių lietuvaičių mes turime.

Einu į vieną lietuvišką val
gyklą. Čia ir vėl tas pats. Pilie
tis baigia valgyti kopūstų “di- 
šę” ir, vos šaukštą iš burnos 
ištraukęs, žvelgia į jūsų repor
terį ir klausia:

— Pasakykit man, kas ta Ie
vutė Paulekiūtė, kuri dabar pa
tapo tokio stambaus kapitalis
to žmona?

— Kas?
— Taip, iš kur ji atsirado, — 

ligi šiol nieko apie ją nebuvo 
girdėti.-

— Iš tėvo ir motinos, — at
sakiau.

— Jos tėvas turbūt buvo že
maitis?

— Nemaniau, — atsakiau. —
Spėju, jog greičiau bus buvęs 

dzūkas, žinau, kad Pittsburgh© 
gyveno Paniekų ir jie buvo 
dzūkai.

, — šitaip!... Ar galit dau-Į 
giau man apie ją pasakyti?

Pradėjau jam aiškinti.
—Ievutė Paulekiūtė gimė ne

dideliame, apleistame angliaka- 
syklos miestelyj, vadinamame 

^Noblestown, netoli Pittsburgh©, 
Pa. Ievutės tėvai vėliau išsi
tuokė (divorsavosi). Tėvas pa
siliko Pittsburgh©, o motina iš
vyko į Chicagą — ištekėjo už 
gero žmogaus Petro Nęvecko. 
Dabar Ievutės motina yra Ne- 
veckienė. čia gyveno ir Ievutė.

čia ji lankė’ Englewood High 
School (vidurinę mokyklą). Ji 
buvo smarki mergaitė.

Visokio gyvenimo Ievutė yra 
mačiusi — kartaus ir saldaus. 
1933 m. ji laimėjo gražuolės 
kontestą Chicagos Pasaulinėje 
Parodoje. Nuo tada pakilo jos 
vardas. Ji pradėjo būti samdo
ma didžiosiose Chicagos krau
tuvėse ir ten dirbo už modelis-

Antradienį įvyks rinkimai 
vieno kongresmano—jie įvyks 
24-tajame kongresiniame dis- 
trikte (Bronxe).

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatu rinkimuose yra Leo 
Isacson, pažangus žmogus, ku
ri remia Henry A. Wallace.

Tūli - spėja, jog Isacson’as 
galį būti išrinktas į kongresą, 
nes žmonių ūpas pakilęs už jį 
labai smarkiai.

lArs. Mollie Cohen ėjo į sina
gogą pasimelsti už savo vyrą, 
mirusį prieš dvejus metus.

Beeinant jai skersai Eastern 
Parkway (Brooklyne), nežino
mas automobilistas užvažiavo 
ant senutės ir vietoje užmušė. 
Atlikęs tai, kaip tikras pikta
darys, pats nudūmė savais ke
liais. Tai įvyko ketvirtadienio 
rytą.

Cohen’iene buvo 73 metų am
žiaus moteriškė.

II

Laisvės

BAZARAS
, Įvyks Penktadienj, šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

VASAR10-FEB. 20, 21, 22 & 23
. 1948

Tai bus George Washington Gimtadienio 
šventėje

Grand Paradise Saleje
318 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

• Toje pačioje vietoje, kur būdavo anksčiau.
Visi rengkimėš bazarui, rūpinkimės dovano

mis, nes laikas trumpas. Visi be agitacijos rū
pinkimės, kad bazaras pavyktų, rūpinkimės, kad 
mūsų dienraštis turėtų pelno.

Visas 4 Dienas Šokiams, Gros
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Penktadienį pradžia 7 v. v. šeštadienį baza
ras prasidės 4-tą vai. po pietų, muzika nuo 7-tos 

■ valandos.
Sekmadienį ir pirmadienį bazaras prasidės 

4-tą vai. po pietų, muzika nuo 6-tos vai. vakaro.

!■

II

tę.
Vėliau ji susidomėjo drama 

ir buvo paimta vaidinti neper- 
svarbią rolę “Tobacco Road” 
d raino je-komedi joje.

Iš čia ji susitiko daug “žy
mių žmonių,” užsimezgė pažin
tys, pakvietimai į “šviesesnius” 
namus pokyliams.

Kadaise ji vadinosi “Eva 
Paul,” o vėliau Evą atmetė, pa
sivadindama Barboros vardu. 
Pagaliau ištekėjo už tūlo bos- 
toniečio p. Sears, bet su juo 
nesutiko ir dėl to išsituokė.

Na, o dabar patys matote, 
kur Ievutė pakliuvo ■— milijo- 
nierka patapo ant syk.

Kai reporteris baigė kalbėti, 
pilietis padėjo šaukštą ant sta
lo, nubraukė lūpas ir tarė:

— Ar tamsta manote—Ievu
tė bus laiminga, ištekėjusi už 
Rockefellerio?

— O ką jūs manote? — atsa
kiau klausimu.

— Nemanau, kad ji būtų lai
minga. Bagoti nėra laimingi 
žmonės, — dažniausiai pas juos 
nėra meilės, — pas juos dole
ris viskas: meilė, dievas ir pa
dorumas.

— To pasakyti negaliu, •— 
atsakiau jam. — Bet galiu su
tikti su tuo: Rockefellerių šei
ma nėra gražiai pasižymėjusi 
mūsų visuomenėje. Rockefelle- 
riai ligi šiol buvo labai nežmo
niški savo darbininkams.

— Tame ir bėda, — sakė pi
lietis. — Jie nėra žmoniški. Ir 
kaip čia dabar tokia graži lie
tuvaitė ištekėjo'už tokio . ..

— Tik nepradėkit verkti, — 
tariau. — Kaip bus, taip bus, 
bet amerikiečiai lietuviai savo 
įsūniu (žentu) turi RocRefelle- 
rį!...

Tuo ir baigėsi pasikalbėjimas 
su piliečiu, išvalgiusiu “dišę” 
kopūstų ir užsisakiusiu kum
pio porciją.

Reporteris.

Amerikos Darbo Partijos 
vadovybė ragina visus pilie-' 
Čius, kurie yra užsiregistravę 
balsavimui, balsuoti anksti ir 
balsuoti už progresyvį, wall
acini vyrą, Leo Isacsoną.

Išvyko j Venezuela
Praėjusį penktadienį išlėkė į 

Venezuelos respubliką net. 31- 
nas laikraštininkas.

Iš La Guardia Field jie spe
cialiu orlaiviu lėkė tiesiai į Ca
racas, Venezuelos sostinę.

Vasario 15 d. ten turėjo įvyk
ti didelės iškilmės: naujo pre
zidento — Romulo Gallegos — 
inauguracija.

Taigi šitie laikraštininkai ir 
fotografai pasiryžo aprašyti ir 
apipavidalinti (nuotraukomis) 
visas inauguracijos ceremoni
jas. X-

“Pergalės” ir “Pono 
Amerikonas” Aktoriam

Pirmadienį, lygiai 7:30 vai. 
vak., įvyks komedijos “Pono 
Amerikono” repeticijos.

Antradienį, lygiai 7:30 vai. 
vak., įvyks pjesės “Pergalės” 
repeticijos.

Aktoriai prašomi būti lai
ku. ' ; •
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1 BROOKLYN !

1 LABOR LYCEUM į 

Į DARBININKŲ ĮSTAIGA ? 
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
į kietų, Vestuvių, ^Susirinkimų ir tt, 1 

I Puikus steičius su naujausiais I 
į įtaisymais. į
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 
I Kainos Prieinamos. ? 
Į 949-959 Willoughby Ave. Į 
J Tol STagg 2-8842 Į
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Mojasi Laužyti 
Važiuotininky Uniją

New Yorko mieste veikia 
tvirta Transport Workers 
Union (CIO), ši unija jau iš
kovojo daug savo nariams ir 
kitiems važiuotės darbinin
kams laimėjimų. Unija va
dovauja N. Y. miesto tarybos 
narys Michael Quill, žymus 
organizatorius ir kalbėtojas.

/

Bet štai šiomis dienomis tū
las Bernard G. Brophy pareiš
kia: aš, su pagalba Amerikos 
Darbo Federacijos, sulaužysiu 
Transporto Darbininkų Uniją.

Kaip jis tai žada padaryti?
New Yorke gyvuoja (jau 

per 11 metų) t, v. Municipal 
Transport Workers unija, pri
klausanti prie ADF. ši unija 
ligi šiol buvo tik popierinė, 
nieko didesnio, nieko konkre
tesnio ji nenuveikė.

Tačiau šiandien, kai reakci
ja siautėja, tai ir ši popierinė 
unija mojasi sudaužyti CIO 
važiuotės darbininkų uniją.

Bot ar jai tas pavyks?
Neatrodo. CIO važiuotės 

unijos darbininkai perdaug su
prantą, kad palikimas savo 
unijos ir ėjimas į ADF jiems 
reikštų didžiausią nelaimę. Jie 
stovės su Michael Quill’u.

į^eturių dienų didžioji iš
kilmė jau arti. Laikas visiems 
rengtis į bazarą. Iš toliau 
vykstantiems jau laikas išalie- 
juoti mašinas ir įsipilti gaso
line. • į

Dovanų bazarui šiuo kartu 
gavome:

Pinigais
Stanley Wort, Brooklyn, $2.
A. Bredes, Brooklyn, $2.
P. Papievis, Brooklyn, $1.
Pauline Mataitis, Heller

town, Pa., 50c.
Daiktais

S. Masonienė, Miami, Fla., 
porą auskarių ir špilką, pete
liškės vaizdas, sudėtas iš ma
žyčių kiautų,—rankų darbas.

Mrs. M. Nikzantaitis, Hart
ford, Conn., prisiuntė gražių 
dalykėlių, rankų darbais: suk
nelei kalnieriuką, nosinaitę, 
kvartų ką ir užtiesalą.

Iš Elizabeth, N. J., gauta se
kamai : Nuo Mrs. M. Burkaus- 
kienės, sveteris, fascinator ir 
pirštinės. Viskas n u mėgsta 
rankomis, puikus darbas.

Nuo Mrs. A. Mason, du 
“potholders,” gražiai" nu- 
megsti.

Nuo Mrs. J. Brazaitis, trys 
gražiai apmegstos nosinaitės.

Labai dėkojame už dovanas 
ir laukiame jų daugiau, lau
kiame ir iš toliau.

Laisvės bazaras įvyks vasa
rio (Feb.) 20, 21, 22, ir 23 
dd., Grand Paradise salėje, 
318 Grand St., Brooklyne.

Laukiame pranešimų, kas at
vyksta iš toliau.

Laisvės Administracija.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystės 
metine vakarienė įvyks geg. 8 d., 
Šapolo-Vaiginio salėje, 147 Thames 
St. Prašome vietos Draugijų tą die
ną nieko nerengti ir jų narius kvie
čiame į šią vakarienę. — .Kom.

Saulė Kaitina ...
Dienraščio Laisvės skaityto

jas Trakimas iš Miami, Fla., 
rašo, kad pas juos saulė labai 
kaitina. Suvažiavę daug lietu
vių. Brooklynas ir Chicaga vir- 
šina kitus miestus. Sekančiame 
baliuje (nepažymėjo, kada jis 
įvyks) jie turės virvės trauki
mą. Sveikina visus draugus.

Susirinkimas
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 17 d., 8 v. v. Šapoio-Vaigi- 
nio salėje, 147 Thames St. Prašome 
narių dalyvauti. Kurie dar neatsi- 
ėmėt knygos “Viduramžių Istorija,” 
ateikite ir pasiimkite. Turime ir ki
tų svarbių dalykų aptarti. — P. Ba- 
barskas, sekr. (38-39)

PARDAVIMAI
Parsiduoda šaldytuvas Crosley- 

Į Shelvador. Kaina $291.00. Parduoda 
už $275.00, tik antras mėnuo kai 
pirktas. Kreipkitės pas: Joną Gurk
lį, 399 So. 4th SI., Brooklyn, N. Y.

i Egzaminuojam Akis, |
1 Rašome Receptus Į
! Darome ir Pritaikome Akinins ■

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

i BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6808

Valandos- J 9—12 ryte Valandos. 8vakare

Penktadieniais uždaryta. {S3
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

grupių ir pavienių/ 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus; 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-' 
kalui esant ir 
padidinu tokio; 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ; 

• Kampas Broadway ir Stone Avė., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

TeJ. GLenmore 5-6191

kitokių

N. Y. SEIMELIS PRAŠO 
LEIST ŽYDAM PIRKT 

GINKLUS
Albany, N. Y. x— New 

Yorko valstijos seimelis 
priėmė rezoliuciją, kuri 
prašo prez. Trumaną leist 
pirkti ir siųsti ginklus Pa
lestinos žydams gintis nuo 
arabų.

Mirė
Petras Palubinskas, 76 m. 

amžiaus,gyvenęs 110 Power 
Ct., Hempstead, L. L, mirė 
namuose, vasario 13 d. Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
vasario 17 d., 10 vai. ryto,' iš 
Queen of Angels bažnyčios į 
šv. Jono kapines. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną An
na, sūnų Peter, dvi seseris, 
Mrs. Isabel Dumčius, Albina 
Jacobsen ir penkis anūkus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi laidotuvių direktorius J. 
Garšva.

Josef Lisnyk, 63 m. amžiaus, 
gyvenęs 99-44—52nd Dr., 
Rego Park, N. Y., mirė na
muose, vasario 13 d. Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. -Laidotuvės įvyks 
vasario 18 d., 10 vai. ryto, 
šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną, dvi 
dukteris ir sūnų.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direkt. J. Garšva.

t Adam V. Walmus, D. D. S.
I DAKTARAS-DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
, ir sekmadienį.

Valandos:
II

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

Tel. south 8-5569

Stanley 
ZUBAVICIUS

' ■ TAKSU
Akountentas
111 Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
I

šeštadieniais ir sekma
dieniais ištisą dieną.

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

GYDYTOJAS

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

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

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

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

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

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

Man's BULOVĄ...richly styled 
... always accurate and depend- 
•Me.

L»dy’t BULOVĄ . . . modem

Leslie Beauty Shoppe 
\148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8983.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

‘ Manager
JOHN A. PAULĘY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avėnue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

• ’ Graži
• • miškų
!! nelėm
• • American
’! Laikrodžiai Longines,

įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
Ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Natijų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

Now 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!

ROBERT LIPTON
' Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
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