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Paulėkiūtės “Laimėjimas.” 
Mūsų Karininkai Graikijoje. 
Klubai už Wallace’a*
Apie Joną Biliūną.

Rašo R. M1ZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Ievutės Paulėkiūtės “pasise
kimas“ neturėtu sužavėti ligi 
apkvaišimo kitu amerikiečiu- 
liotuvaičių.
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LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 0, N. Y.
Telephone: Stagg 2-3878
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Nepasiduokite tuščiai iliuzi
jai!

Jeigu ši moteris “pasigavo” 
Rockefellerių šeimos narį ir 
už jo ištekėjo, tai dar nereiš
kia, kad visoms lietuvaitėms 
gali papulti tokia “laimė.”

Kiekviena darbo žmogaus 
dukra privalo laimės ieškoti 
tik moksle, darbe ir kovoje už 
gražesnį gyvenimą, — kovoje, 
susijusioje su visos darbininkų 
klasės kova.

i ★ ★ ★
Laisvėje dirba žmogus, ku

ris kadaise gyveno Chicago j e 
ir mokė Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlės mokykloje vaiku
čius lietuvių kalbos.

Tuo žmogum yra Vincas 
Rudaitis. V

Ten mokėsi ir Ievutė su Iza
bele Paulėkiūtės.

—Abi buvo apygabės, man
dagios ir kuklios,—sako V. Ru
daitis.

AžV Draugijėlės, atsimena
me, buvo apšauktos “bolševi
kiškomis.”

Taigi šiandien, atsieit, gar
siausios ir turtingiausios Ame
rikoje šeimos sūnus susituokė 
su “bolševikiškos” mokyklos 
auklėtine.

čia tai jau naujiena.
Bet minimos mokyklėlės ne

buvo bolševikiškos.
★ ★ ★

Spauda iškelia aikštėn tą 
faktą, jog amerikiečiai kari
ninkai Graikijoje aktyviai pa
deda monarchistiniams fašis
tams kariauti prieš to krašto 
patrijotų armiją.

Daily Worker dėl to pasi
sako : •

“šis faktas primena mums 
tas dienas, kai naciai ir Mus- 
solinis siuntė savo armijų ka
rininkus Frankui Ispanijos 
respublikai sutriuškinti.”

Tai liūdnas faktas, nepasa
kius tvirčiau!

★ ★ ★
Iš Detroito pranešama, jog 

ten kuriasi nepriklausomas 
lietuvių balsuotojų klubas.

Menu, kad detroitiečiai 
trokšta sukurti pažangių bal
suotojų klubą, — klubą, kuris 
darbuosis dėl Wallace’o išrin- 

‘ kimo Jungtinių Valstijų pre
zidentu.

Panašūs klubai turėtų kur
tis kiekvienoje lietuvių koloni
joje ir veikti, kad sutvirtinus 
pajėgas darbui dėl Wallace’o 
išrinkimo.

Praėjusiais metais sukako 
lygiai 40 metų nuo Jono Bi
liūno mirties.

Savaitraštyje “Literatūra ir 
f Menas” (išeidinėja Vilniuje) 

B. Pranskus pateikia įdomų 
straipsnį apie rašytoją Joną 
Biliūną.

Gyvendamas Amerikoje, V. 
Kapsukas - Mickevičius buvo 
parašęs brošiūrą apie šį rašy
toją. Deja, šiandien jos sun
ku būtų gauti.

h . Neseniai. Tarybų Estijoje 
buvo išleista literatūrinė kres-

I , tornatija, kurioje išspausdintas 
Biliūno kūrinėlis “Lazda” ir 
rašytojo atvaizdas.

Nors rašytojas mirė prieš 
{140 metų, tačiau jo kūryba gy

vuoja ir gyvuos!
★ ★ ★

L Iš “Literatūra ir Menas” su
žinome, kad lietuviškos kny
gos 400 metų jubiliejaus minė
jimas buvo labai plačiai at
žymėtas visoje tarybinėje Lie
tuvoje.

Daugiausiai tuo reikalu pra
mogų tačiau įvyko sostinėje.

Iš visos Tarybų Sąjungos 
- l<ampų pleškėjo telegramos, 

šia proga sveikinančios Lietu
vą, jos rašytojus, jos vyriau
sybę, jos mokslininkus,—visą 

$ tautą!

Maskva Protestuoja, Kad Amerika, Anglija 
Ir Francija Tariasi Sujungti Vakarinę 
Vokietiją j Vieną Trizonijos Sritį _ _ _ _ _ _ »_
Sovietai Nurodo, Kad Amerika, Anglija ir Francija Laužo 
Potsdamo Sutarti; Todėl Sovietų Sąjunga Nesiskaitys 
Su Jokiais Jų Padarytais Tarimais dėl Trizonijos

Washington. — Jungtin. 
Valstijų, Anglijos ir Fran- 
cijos atstovai šią savaitę 
susirinks Londone ir darys 
planus, kaip sutvarkyt ūki
nius Vokietijos reikalus at
eičiai. Sovietų vyriausybė 
jau pasiuntė protesto notas 
toms trims šalims. Sovietai 
sako, kad jos laužo Potsda- 
mo-Berlyno sutartį. Potsda
me buvo nutarta, jog visi 
keturi didieji talkininkai 
(taigi ir Sovietai) turi 
išvien spręsti ir kontroliuo
ti reikalus Vokietijos ar bet 
kurios jos dalies.

Amerikonai ir anglai ta
me susirinkime ypač steng-

sis paveikti Franciją, kad 
ji ūkiniai sujungtų savo už
imtą Vokietijos sklypą su 
anglų - amerikonų užimtais 
ruožtais. Amerikonai ir 
anglai jau suvienijo ekono
miniai savo užimtus ruož
tus. Tatai vadinasi Bizoni-. 
ja. Jeigu Francija sutiktų 
prijungt vokiškąjį savo 
sklypą prie Bizonijos, tuo
met visa vakarinė Vokietija 
būtų vadinama Trizonija.

Sovietų vyriausybė už- 
reiškė, kad jinai nesiskai
tys su jokiais šios anglų- 
amerikonų - francūzų kon
ferencijos nutarimais.

Phila. Važiuotės Darbininkai i Amerikonai ir Anglai 
Laimėjo 18 Genty Priedą x n -- n- pn„i

Philadelphia, Pa. — 11,- 
000 miestinės važiuotės dar
bininkų čia išgavo 15 centų 
tiesioginį algos pakėlimą 
valandai ir 6 apmokamas 
metines šventes, kurios rei
škia netiesioginį 3 centų> 
valandinį priedą. Po šio 
laimėjimo tapo atšauktas 
nutarimas streikuoti.

Tie gatvekarių, eleveite- 
rių, “subvių” ir auto-busų 
konduktoriai yra CIO uni
jos nariai.

Darbininko Žmona Pagimdė 
Pirm Laiko 4 Kūdikius 
Vienu Pradėjimu.

Latrobe, Pa. — Andriaus 
Zavados žmona Barbara, 
25 metų amžiaus, pagimdė 
vieną berniuką ir tris mer
gaites vienu pradėjimu. 
Kūdikiai gimė 2 mėnesiais 
pirm laiko ir sveria nuo 3 
svarų iki 3 svarų ir trijų 
ketvirtadalių kiekvienas. 
Jie gimė ne paprastai, bet 
per vadinamą “cezarinę” o- 
peraciją, tai yra, buvo išim
ti, prapjaunant motinos vi
durius.

Gydytojai ligoninėje sa
ko, jog visi “ketveriukai” 
sveiki. Jų tėvas, .35 metų, 
yra lavintas darbininkas ir 
dirba Latrobe Die Casting 
fabrike. Jis džiaugiasi vie
nu kartu susilaukęs tokio 
šeimos padaugėjimo.

|kūrė Bizonalį Banką, 
Nežiūrint Francijos

Frankfurt, Vokietija. — 
Kariniai Amerikos ir Ang
lijos gubernatoriai vakari
nėje Vokietijoje ' įsteigė 
vieną centralinį banką Br 
zonijai, tai yra anglų-ame- 
rikonų užimtai ir apvieny- 
tai sričiai vakarinėje Vo
kietijoje. Francija protes
tavo prieš tokį bizonalį ban
ką. Amerikonai ir anglai 
gubernatoriai, gen. Lucius 
Clay ir Sir Briarl Robert
son, nepaisant francūzų, o- 
ficialiai paskelbs to banko 
įkūrimą.

Bizonalis bankas, be kit
ko, laikys amerikinius ir 
angliškus pinigus ir leis 
naujus vokiškus pinigus, 
jeigu reikės.

ŠIAURINĖJ KORĖJOJ 
ĮSTEIGTA NEPRIKLAU
SOMA VALDŽIA!

Seoul, Korėja, vas. 16.— 
Amerikonai kariniai valdi
ninkai pietinėje Korėjos pu
sėje skelbė, kad šiaurinėje 
Korėjoje Įsikūrė nepriklau
soma komunistinė valdžia 
su savo vėliava ir reguliarė- 
mis, valdinėmis įstaigomis. 
—šiaurinė Korėja buvo lai
kinai Sovietų užimta. i

Roma. — Italijos premje
ras de Gasperi gąsdino ko
munistų pavojum.

Gen. Eisenhower Karštai Užgiriu 
Trumano-Marshallo Planus

jeigu amerikonai nesuteik
tų sau vakarinės Europos 
kraštus.

Jis teigė, kad daug laiko 
praeis, iki Jungtinės Tau
tos sugebės pastoti kelią 
karams. Pasak Eisenhowe- 
rio, karai dar galės karto
tis per kokį 100 frietų.

Už poros mėnesių Eisen
hower užims Columbijos 
Universiteto prezid e n t o 
vietą. . - •

Washington. — Genero
las Eisenhower paskutinia
me savo raporte, kaip armi
jos štabo galva, ragino kon
gresą greitai įvesti verstiną 
karinį jaunuolių lavinimą. 
Jis karštai užgyrė Mar- 
shallo-Trumano planą va
karinei Europai prieš ko
munizmą. Eisenhower gąs
dino Ameriką, kac jinai vie
na turėtų “susidurti su de
spotišku milžinu”,' kaip jis 
vadino Sovietų Sąjungą, ♦

I Įsteigta Progresyvių 
Partija Marylande

Baltimore, Md. — Per 
unijistų 'ir .pažangūnų kon
ferenciją tapo įsteigta Ma- 
rylando Valstijos Progresy
vių Partija. Konferencijoje 
dalyvavo 630 delegatų nuo 
CIO unijų, Darbo Federaci
jos Spaustuvių darbininkų 
ir Akmenų Darbininkų Uni
jų, profesionalų ir pilieti
nių grupių. Henry Wallace 
buvo entuziastiškai nomi
nuotas kandidatu į Jungt. 
Valstijų prezidentus..

Republikonai Pasimoję 
Prieš Rendų Kontrolę 

*»

Washington. — Valdžia 
siūlė toliau pratęsti dabar
tinę rendų kontrolę, kuri 
baigtųsi vasario 29 d. Re- 
publikonas senatorius Cain 
perša savo sumanymą, ku
ris sudarkytų rendų kont
rolę. Kongresmanas Jesse 
P. Wolcott, republikonas 
namų komiteto pirminin
kas, siūlo pratęsti rendų 
kontrolę tik vienam mėne
siui ir tėmyt, kiek “atpigs 
pragyvenimas”, jei grūdų ir 
kitų produktų kainos dar 
smuks žemyn biržose. Tuo
met, esą, gal jau nereikėtų 
kontroliuoti rendas.

Žydai Kaltina Anglus 
Už Arabų Ginklavimą

Washington. — Amerikos 
žydų Sionistų konferencija 
prašė Ameriką panaikint į- 
sakymą, kuris uždraudė 
ginklus pardavinėti Palesti
nos žydams. Dr. Emanuel 
Neumann, amerikinių Sio
nistų pirmininkas, ir kiti 
jų vadai kaltino Angliją, 
kad jinai ginkluoja arabus 
prieš žydus. Jie sakė, ang
lai stengiasi sutrempti 
Jungt. Tautų nutarimą dėl 
žydų valstybės įkūrimo Pa
lestinoj.

Palestinos Žydai Ardo 
Užpuolikams Tiltus

Jeruzalė. — Palestinos 
žydai kovūnai sprogdino 
tiltus ir vieškelius, kuriais 
arabai skverbėsi iš Syrijos, 
Lebano ,ir Transjordano į 
Palestiną karui prieš žy
dus. Tuo pačiu laiku žydai 
puolė kelis arabų kaimus, 
laikomus priešų lizdais, žy
dų kovūnai per įnirtusį mū
šį atmetė atgal arabus, ku
rie veržėsi link žydų mies
to Tel Avivo. Per dieną jie 
nukovė 31 arabą. Žydų 
nuostoliai nepaskelbti.

Per 3 mėnesius bent, 4,- 
500 ginkluotų arabų įsi- 
briovė Palestinon.

ATSIGRIEBIA
ŠERAI BIRŽOSE

New York, vas. 16.—Pra
nešama, kad Wall Stryte ir 
Chicago's biržoje vėl prade* 
jo kilti kainos grūdų, mė
sos, medvilnės ir pramonių 
Šerai.

ORAS.—Būsią lietaus.

Anglija ir Francija Siundė Vokiečius Užpulti Sovietus;
Tik Todėl Sovietų Sąjunga Buvo Padarius Nekariavimo Sutartį 
Su Vokietija; Sovietai Paskelbė Daugiau Nacių Dokumentų
Prancūzai ir Anglai Veidmainiavo; Vedė De rybas su Sovietais Neva dėlei 
Apsigynimo, nuo Užpuoliku, o Slaptai pjudėNacius Atakuot Rusiją; Jungtinės 
Valstijos Rėmė Tą Pragaištingą Anglą-Franc fizu Politiką, Sako Maskva

Anglai Būtų Davę Hitleriui Valią Prieš Lenkiją, Jeigu Jis Būtų 
Pasirašęs Sutartį su Anglija dėl Pasaulio Biznio Pasidalinimo

Maskva. — ' Anglija ir 
Francija kurstė nacius už
pult Sovietų Sąjungą, todėl 
Sovietai nenoromis turėjo 
pasirašyt nekariavimo su
tartį su Vokietija Ii939 me
tais, kad galėtų sulaikyt 
vokiečius nuo tuo jautimo 
karo prieš Rusiją, — sako 
Sovietų pareiškimas vas. 
14 d. Sovietams reikėjo 
gauti laiko pasiruošti at
remt gręsusį smūgį iš hit
lerininkų pusės.

Sovietų kariuomenė ry

tinėje Vokietijoje sučiupo 
valdinius ' nacių dokumen
tus, kurie įrodo, kaip Ang
lija ir Francija pjudė vo
kiečius karan prieš Sovietų 
Sąjungą. Tuos dokumentus 
paskelbė oficialis Sovietų 
Žinių Biuras. Jie parodo, 
kad Anglija ir Francija tik
tai veidmainiavo, kuomet 
jodvi derėjosi su Sovietais 
dėl neva bendro apsigynimo 
sutarties.

Anglų-francūzų diploma
tai norėjo tomis derybomis

Amerikos ir Anglijos
Generolai Komanduos

Komitetai Daugelyj Šalių 
Remia Graiką Partizanus

Graikų Monarchists
Athenai, Graikija. — At

plaukia Amerikos generolas 
James A. Van Fleet, kuris 
bus vyriausias amerikonų 
kareivių, jūreivių ir lakūnų 
komandierius Graikijoje. 
Gen. Van Fleet ir Anglijos 
generolas E. E. Downs bus 
nariai Graikijos monarchis- 
tų karinio štabo, kuris pla7 
nuo j a žygius prieš graikų 
partizanus - demokrat u s. 
Amerikos pinigų davėjas 
monarchistams, Dwight P. 
Griswold dalyvaus karinio 
štabo susirinkimuose kaip 
“tėmytojas.”.

Anglų - amerikonų gene
rolai taip pat spręs ir apie 
graikų komendierių skyri
mą, v

SUIMTAS DEPORTAVI
MUI CIO MARININKŲ 
SEKRETORIUS

New York, vas. 16.—Val
džios agentai areštavo de
portavimui Ferdina,n d ą 
Smithą, Nacionalės CIO 
Marininkų Unijos sekreto
rių; žada jį deportuot iš 
Amerikos kaip nepilietį ko
munistą.

Varšava. — Lenkijos žy
dai pradėjo viso mėnesio 
vajų dėl paramos Palestinos 
žydams.

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanų radijas su 
džiaugsmu pranešė, jog 
daugelyje šalių įsikūrė ko
mitetai, kurie renka para
mą demokratinei partizanų 
valdžiai, įsteigtai šiaurinė
je Graikijoje. Tokie komi
tetai veikia Jugoslavijoje, 
Bulgarijoje, Rumunijoje, 
Vengrijoje, Lenkijoje, Če- 
choslovakijoje, Italijo j e, 
Šveicarijoje ir Amerikoje.

Thomas, Ligonis Neamerikinio 
Komiteto Vadas, Pargabentas 
Iš “Raudorają” Medžioklės

Washington. — Lėktuvu 
pargabentas iš Panamos 
sergantis republikonas kon
gresmanas J. Parnell Tho
mas, Neamerikinės Veiklos 
Komiteto' pirmininkas. Jis 
pirm trejeto savaičių plau
kė laivu į “raudonųjų“ me
džioklę amerikiniame Pana
mos Kanalo ruožte. Kelio
nėje tada pratrūko jam’ 
kraujai į pilvą. Nuvykęs 
Panamon, jis atsigulė ligo
ninėn.

Dabar sugrįžus jam į Wa- 
shingtoną, Thomas “padža- 
mose” buvo perkeltas iš lėk
tuvo į ligonvežimį ir nuga
bentas į Walter Reed Hos- 
pitalį. Tačiaus jisai sakė., 
“jau daug geriau jaučiuo
si.”

| nuramint ir apgaut Sovie
tų Sąjungą, kad Hitleris 
galėtų ją iš pasalų užpulti. 
O Jungtinės Valstijos viso- n 
kiais būdais rėmė tą pra
gaištingą Anglijos-Franci- 
jos politiką prieš Sovietų 
Sąjungą, kaip tvirtina So
vietai. Jie sako:

Nebuvo Kitos Išeities 
. Sovietams

— Sovietų Sąjunga nie
kuomet neplanavo susidėti 
su hitlerine Vokietija už
sieninėj politikoj. Bet Ang
lija ir Francija nenorėjo 
padaryti ir nepadarė sutar
ties su Sovietais bendram 
apsigynimui nuo Vokieti
jos. Tuomet Sovietam teliko 
tik viena iš dviejų išeičių: 
1) Priimti Vokietijos siūlo
mą nekariavimo sutartį, 
kad tolyn atidėti užpuolimą 
iš nacių pusės, arba 2) at- ~*7 
mesti vokiečių siūlomą su
tartį ir tuojaus užsitraukti /
nacių karą. /

Amerikos bilionieriai tuo 
tarpu dėjo kapitalą į Vokie
tijos pramonę ir davė Hit
leriui progą prisigaminti 
ginklų.

Taip dalykus nušviečia 
Sovietai trečioje dalyje sa- . 
vo atsakymo į kaltinimus, 
kuriuos Amerikos valstybės 
departmentas neseniai pa- » 
skelbė. Washingtono vai- 
džia parinko kai kuriuos * 
nacių valdininkų užrašus ir 
savaip sutaisė hitlerinius .%»
dokumentus; tuomi bandė 
įrodyti, kad Sovietai, gir
di, buvo “susidraugavę” su 
naciais. Sovietų vyriausybė 
jau pirmiau pastebėjo, kad 
Amerika užgniaužė doku
mentus, liudijančius, kaip 
Anglija ir Francija suokal- 
biavo su Hitleriu prieš So
vietų Sąjungą ir kaip jodvi 
Municho sutartyje užgerino 
nacius, kad jie rengtųsi už
pult Rusiją.

Anglija prašėsi net į Ber
lyno - Romos - Japonijos A- 
šį prieš komunizmą (atsi
eit, prieš Sovietų Sąjungą). 
Bet Hitleris sakė, jog pir
ma turi būti panaikinta ir . 
atšaukta Versalės sutartis, 
kuri buvo Vokietijai padik- 
tupta po Pirmojo pasaulinio 
karo. Esą, Anglija ir Fran
cija galėtų būti priimtos į ' ; 
Ašį tiktai po to, kai bus 
nušluota “Versalės sutar
ties gėda.”
Anglija Būtų Sutikus Pa- 

aukot Naciam Lenkiją 
Anglijos atstovai derybo

se su nacių pasiuntiniais 
1939 m. sakė: Anglija at
šauktų žadėtą Lenkijai pa
galbą, jeigu nacių valdžia- 
pasirašytų sutartį su Angli
ja dėl pasaulinės prekybos .

(Tąsa 5 puslapyj)

• .

tau
Turkijai
Turkijai, pagal Trumano 
mokymą. Bet to neužteksią.

(New Yorko Times ko
respondentas Raymond Da
niell savo 'pranešime iš 
Graikijos sostinės Athenų 
primena, kad Graikijos val
džia po karo gavo jau dau
giau kaip 1000 milionų do
lerių paspirties iš Amerikos 
ir Anglijos. Tačiau “karas 
prieš partizanus nėra le
miamai laimimas”, sako 
Daniell.)

T rumunas Reikalaus Daug 
Paramos Graikijai ir

Washington- — Prezid. 
Trumanas atsiuntė kongre
sui raportą, kaip jo valdžia 
iki šiol rėmė Graikijos mo
narchists ir Turkijos val
dovus. Trumanas kiek vė
liau prašys kongresą pas
kirti daugiau pinigų tiem 
dviem kraštam stiprinti 
prieš komunizmą - sovietiz
mą.

Pernai kongresas davė 
$300,000,000 monarchistinei 
Graikijai ir $100,000,000
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Bijojimas Žmoniį Priešingas Amerikonizmui
Iš Korėjos sugrįžo Jungtinių Tautų Asamblėjos Ko

misija. Ji sugrįžo nieko nenuveikus. O negalėjo nuveikti 
todėl, kad buvo sudaryta be didžiųjų valstybių susitari
mo. Komisija buvo išrinkta netiesotai. Jungtinės Tautos 
suorganizuotos ne taikos sutarčių sudarymui, bet taikos 
išlaikymui. Tai buvo aiškiai pabrėžta visose naujosios or
ganizacijos deklaracijose. Tuo tarpu taika su Japonija 
tebėra nepadaryta. Ją turi padaryti didžiosios valstybės. 
Korėjos reikalas surištas su Japonijos, reikalu.

Korėjos klausimą turi išspręsti Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos susitarimas. Nuo to pabėgti negalima. Bandy
mas panaudoti Jungtines Tautas privertimui tokio klau
simo išsprendimo, kokiam nepritaria Tarybų Sąjunga, 
nieko nedavė. Todėl Komisija sugrįžo ir visas Korėjos 
reikalas atsidūrė toje pačibje vietoje, kurioje buvo prieš 
Asamblėjos susirinkimą. Daug brangaus laiko sueikvota, 
o nieko nepasiekta.

Kaip Korėjos klausimą reikėtų išspręsti? Rodos, 
yra konkretus, geras pasiūlymas. Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos okupacinės jėgos turi išsitraukti iš Korėjos 
ir. palikti 'jos žmonėms visuotinu balsavimu susidaryti 
vyriausybę ir išspręsti savo ateities santvarką. Tai de
mokratiškiausias klausimo išsprendimas.

Bet mūsų vyriausybė tam priešinga. Argumentas 
yra toks: Šiaurinėje Korėjoje, kurią Sovietai laiko oku
pavę, žmonės paveikti komunistinės propagandos ir jie 
balsuos už komunistus. Todėl neišvengiamai susidarys 
kairiųjų elementų vyriausybė.

Bet ką parodo skaičiai? Skaičiai sako, kad pietinėje 
Korėjoje, kurią mūsų armija turi okupavus, yra dvide
šimts milijonų gyventojų, o šiaurinėje dalyje tiktai de
šimt milijonų! Vadinas, mūsų okupacijos zonoje ^randasi 
du trečdaliai Korėjos gyventojų. Per virš porą okupaci
jos metų, aišku, mūsų propaganda juos taipgi veikė. Tai 
kodėl dabar tų žmonių bijoma?

Visa ši koncepcija priešinga tikrajam amerikoniz
mui. Visais laikais buVo taip suprantama ir aiškinama, 
kad tikrasis amerikonizmas remiasi daugumos žmonių 
valia. Tai pagrindas demokratijos. Kaip dauguma žmo
nių nubalsuos, taip turės būti.

Todėl, aišku, mūsų vyriausybės užimtoji Korėjoje 
pozicija nesuderinama su amerikonizmu ir demokratija.

.Amerika ir Lenkija
Lenkijos vyriausybė protestuoja prieš mūsų Vyriau

sybės vedamą propagandą prieš Lenkiją. Mūsų vyriau
sybės radijas paleistas darban propagandai prieš naująją 
Lenkiją. Lenkų kAlba to radijo teikiamos programos ir 
taikomos Lenkijos žmonėms pilnos agitacijos prieš tojo 
krašto vyriausybę ir santvarką. Dabar įkinkytas darban 
pabėgėlis Mikolaičikas tą propagandą vesti. Jo kalbos per 
radijį transliuojamos į Lenkiją.

Mes turime diplomatinius santykius su Lenkija. Mes 
turime sutartis su Lenkija. Šitokia propaganda prieš 
Lenkiją yra nepateisinama. Ji nepadeda nei Amerikai, 
nei Lenkijai.

Ay mūsų vyriausybė toleruotų, jeigu Lenkijoje vy
riausybės radijas transliuotų anti-amerikęniškas progra
mas į Ameriką? Nebūtų toleruojama.

Raportas Teisinimui Kruvinojo Režimo
Amerikos Misija, vykdama Graikijon, pasiėmė pa

tarėją. Patarėją jai paskyrė prezidentas Trumanas. Tuo 
patarėju buvo CIO veikėjas Clinton S. Golden. Jo už
duotis buvo parodyti Graikijos monarcho-fašistipei vy? 
rjausybei, kad Amerikos darbo unijos ją remia ir pilnai 
Užgiria Amerikos vyriausybės jai teikiamą finansinę ir. 
militarinę paramą.

Ponas Golden sugrįžo ir išdavė raportą. Labai ištiki
mai jis atliko jam pavestą uždavinį. Tai galima spręsti 
iš jo pranešimo apie padėtį Graikijoje. Geresnio prane
šimo nebūtų padaręs, nė tiesiog Graikijos valdžios pa
samdytas agentas. * -

Jis sako, kad jis radęs ten laisvą darbo unijų judėji
mą, tikrą unijinį demokratizmą. Sušilęs jis teisina fašis
tinės valdžios žygį prieš unijas 1946 metais, kuomet ji 
unijų rinkimus panaikino ir unijas paėmė savo kontro
lėm Girdi, unijų vadovybėn buvo patekę nemažai ko
munistų! O dabar, sako Golden, fašistinės "Valdžios kont
rolėje unijos turėjo tikrai “demokratiškifs” balsavimus!

Dabar prasideda antroji Golden misijos dalis. Jis 
dabar turi įtikinti Amerikos darbininkus, kad Graikijo
je viskas tvarkoje, kad mūsų teigiama pagalba yra ge
ras dalykas, kad Graikijos darbo unijos “laisvos” ir “de
mokratiškos.” Kad daugeliui darbininkų Golden' protą 
apnuodys, tai netenka abejoti. Jam seksis dar ir todėl, 
kad iki šiol jis buvo skaitomas vienu iš kairiųjų unijis- 
tų vadų;

Canada and Brazil, per year $8.00 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.50

Vilniaus Valstybinio Universiteto Docento, 
Medicinos Daktaro Liubomiro Lau

cevičiaus, Laiškas iš Lietuvos
/

Railos, Bružikai ir jiems 
panašūs tipeliai seilinda- 
miesi skleidė gandus, kad 
aš, gydytojas Laucevičius, 
esu numarintas Sibire.

Tačiau aš, ne tik sveikas 
ir gyvas, ne tik, kad neesu 
Sibire, bet Lietuvos sostinė
je, kur aš dirbu naudingą 
mūsų tautai, garbingą gy
dytojo, ligoninės . direkto
riaus ir universiteto vyres
nio dėstytojo darbą.

Aš vadovauju didžiausiai 
sostinės ligoninei — Pirma
jai tarybinei Vilniaus ligo
ninei.

Vilniaus gyventojai su
teikė man aukštą garbę, iš
rinkdami mane į Vilniaus 
miesto’ darbo žmonių Tary
bos deputatus.

Gerbiamieji kolegos!
Daktaras čeičys,
Chirurgas docentas Ston- 

.kus,
Daktaras Stankaitis, 
Daktaras Valteris!
Pirmos tarybinės Vil

niaus Miesto Ligoninės, bu
vusios švento Jokūbo, ko
lektyvas siunčia karštus 
linkėjimus kolegoms gydy
tojams karo audros nublok
štiems toli nuo savo tėvy
nės.

Dažnai mūsų kolektyvas 
prisimena ir laukia grįž
tant buvusius bendradar
bius, daktarą čeičį, chirur
gą daktarą Stonkų, gineko
logą daktarą Stankaitį, pa
tologą daktarą Valterį il
ki tu š.

Mums teko pernešti sun
kių valandų atstatant vo
kiečių ir karo veiksmų su
griautą ligoninę. Tarybinei 
Armijai išlaisvinus Vilnių, 
ligoninės pastatai, o taip 
pat gimdymo ir administra
cijos blokai buvo pusiau ap
griauti, visi langai išdaužy
tų inventorius, mediciniški 
instrumentai išgrobti. Ta- 
čau pasilikęs vietoje šis 
naujai sukomplektuotas li
goniu. personalas su visa e- 
nergija ėmėsi atstatymo 
darbo ir greitai pasiekė, 
jog ligoninė atgavo anks
čiau buvusį vaizdą. Dabar 
mūsų ligonine,- palyginti su 
prieškariniais laikais, žy
miai išplėsta, turi visą nau
jausią, gautą iš Maskvos ir 
Leningrado moderniškiau
sią medicinos įrengimą bei ■ 
aparatūrą; Tarybinė vy-; 
riausybė visais būdais re-1 
mia ligoninės atstatymą. ■ 
Ligi šiol jau daugiau kaip 
milijonas rublių sunaudota 
ligoninės remontui, sutvar-1 
kymūi ir įrengimams.

Daug heroizmo globojant 
sužeistuosius ir saugojant . 
ligoninės turtą karo veiks
mų metu parodė chirurgas 
daktaras Pranas Norkūnas, 
kuris šiuo metu yra ligoni
nės chirurgijos skyriaus ve
dėju ir Vilniaus universite
to medicinos fakulteto ben
drosios chirurgijos kated
ros vedėju. Jis padarė dide
lę pažangą ir teisėtai skai
tosi žymiausiu chirurgu 
Vilniuje abdominalinės chi
rurgijos srityje.. Pabuvojęs 
pasitobulinimui Maskvos ir 
Leningrado klinikose ir su
grįžęs į Vilnių, daktaras 
Norkūnas buvo pirmu Lie
tuvoje ir antru Tarybų Są
jungoje chirurgu, padariu
siu eilę sėkmingų transtero- 
kalinių operacijų prie stem
plės 'vėžio bei kitų stem
plės neprieinamumų. Su dak 
tarų Pranu Norkūnų kartu 
dirba asistentais jo brolis 
Norkūnas Petras ir asisten
tas daktaras Širmenis Kos

tas. Buvusis chirurginio 
skyriaus asistentas dakta
ras Antanas Valiulis šiuo 
metu vadovauja Utenos ap
skrities ligoninės chirurgi
niam skyriui.

Mūsų ligoninėje dirba su 
savo asistentais ir profeso
rius Zacharinas, kuris yra 
medicinos fakulteto opera
tyvinės chirurgijos kated
ros vedėju bei vyresniuoju 
respublikinių chirurgu. Ji
sai savo dideliu patyrimu 
dalinasi su jaunaisiais chi
rurgais i r vadovauja jų 
darbui.

Mūsų chirurgų kolekty
vas atlieka didelį darbą, nes 
visa traumatologija yra su
koncentruota prie mūsų li
goninės. Traumatologijos 
skyrius yra aprūpintas 
nauja aparatūra bei įren
gimais, gautais iš Maskvos 
ir yra centrinis visai res
publikai, kur gydytojai chi
rurgai galės atlikti pasito
bulinimą.

Daktaro Norkūno Žmona, 
kaip ir anksčiau, eina vy
resniosios operacinės sesers 
pareigas. Mūsų operacinės 
medicinos sesuo Karolina 
Oreniūtė pas mus bedirbda
ma ligoninėje baigė medici
nos fakultetą ir šiuo metu 
yra paskirta Telšių apskri
ties sveikatos apsaugos sky
riaus vedėja.

Mūsų ligoninės teurapi
jos skyrius yra padalintas į 
du skyrių: pirmajame .sky
riuje talpinasi hospitalinės 
teurapijos klinika, kuriai 
vadovauju as.su asistentais 
daktaru Kibirtskiu ir dak
taru Kojelių. Antrame sky
riuje randasi propedeutinės 
teurapijos klinika, vado
vaujama profesoriaus My
kolo Marcinkevičiaus su a- 
sistentais daktaru Krukšto- 
paičiu, daktaru Skliautaus- 
ku, daktaru Paškevičium, 
daktare Pabrežaite ir se
niausia mūsų ligoninės gy
dytoja daktare Vitertiene. .

/Gražiai vidaus ligų sky
rių tvarko vyresnioji medi
cinos sesuo Kerytė.

Gimdymo - ginekologijos 
skyriuje dirba kauniškis 
daktaras Levitanas, 
daktarė Bergienė, kuri be 
to vadovauja akušerių mo
kyklai ir ruošia Tarybų Lie
tuvai reikalingas akušeres. 
Jai padeda instruktorė me
dicinos sesuo Mačionytė.

Ligoninėje patalogijos 
skyriaus vedėju ir universi
tete vyresniųjų dėstytoju 
dirba daktaras Rimšelis, 

U kairės Į dfeširię: Ahlerikos Darbo Federacijos iždi
ninkas Meany, prezidentas William Green ir Pild. Ta-Z 
rybos narys Tobin. Telefonu kalbasi Brothei'hopd of 
Railways Clerks prezidentas Hafrison. Paveikslas 

' imtas Pilei. Tarybos sesijoje, kuri šiomis dienomis įvyko 
Miami mieste. Taryba išleido pareiškimą prieš Taft- 
Hartley Įstatymą. Taryba sako, kad neužilgo prasi
dės banga streiku, nes orgariižUoti darbininkai negalės 

išpildyti to štrėikiaužiško Įstatymo.

kuris su pagalba tarybinių 
ttiokslinink. akademikų pro
fesoriaus Abrikosovo ir 
profesoriaus . Dovidovskio, 
nors ir jaunas, bet žymiai 
pažengia į priekį patalogi- 
jos moksle.

Mūsų ligoninėje darbuo
jasi gausus būrys gabių ir 
jaunų gydytojų. Iš jų savo 
gabumais ir puikiu darbu 
pasireiškia gydytojai No
reikaitė, Milevičiūtė, Ju
čas, Lelenas ir kiti.

Noriu jums perduoti lin
kėjimų nuo mūsų seniausio 
raštinės bendradarbio Di
joko Povilo ir slaugytojos 
Karolienės Marijos, kurie 
virš 40 metų be pertraukos 
dirba mūsų ligoninėje.,

Mūsų' visas kolektyvas 
pasigenda kolegų, karo nu
blokštų toli nuo mūsų Tė
vynės ir turi viltį, jog arti
miausioje ateityje grįšite 
pas mus.

Mūsų sveikatos apsaugos 
sistema, o taip pat mokslo 
perspektyvos duoda neiš
senkamų galimybių visiems 
sąžiningai dirbantiems me
dikams augti darbe ir 
džiaugtis savo laimėjimais.

Mes visi jūsų kolegos — 
medikai, pažįstami ir drau
gai labai apgailestaujame, 
kad visokie prasimanymai 
ir dezinformacija jūsų tar
pe skleidžiama sulaiko jus 
nuo grįžimo Tėvynėn.

Aš džiaugsiuos, jei mano 
žodis jus pasieks ir paska
tins sugrįžti į mūsų kolek
tyvą.

Prašyčiau parašyti man, 
jei norėtumėt ką nors smul
kiau ir plačiau sužinoti'’

Gyvenu aš prie pat mūsų 
ligoninės — Tumo Vaiž
ganto gatvėje 10 nr. butas 
3.

Iki pasimatymo Vilniuje!
Laucevičius Liubomiras

Vilnius,
Tumo Vaižganto g. 10. 

but. 3.
1948 m., sausio mėn.

Mažiau Rūkyti, 
Daugiau Ilsėtis

Toki patarimą davė New 
York o m leisto majorui O’Dwy- 
eriui senas majoro draugas ir 
gydytojas D r. N. Philip Nor
man.

Jis patarė majorui sutvar
kyti savo darbo reikalus taip, 
kad juo daugiau laiko pasi
liktu poilsiui.

Nėra didelio pavojaus dėl 
majoro’ nesveikavimų, tačiau, 
sakė gydytojai, jei majoras 
nebandys susivaldyti darbuo
se, tai nebus gerai.

Rūkymas taipgi nėra prie- 
telius, .kai žmogus turi nega
lavimu su širdimi..

Be abejojiiho, majoras gy
dytoju patarimo paklausys;

Kaišiadorių Apskri
ties Šeimininkai

Rašo J. BULOTA
Kaišiadorių apskrityje 

valstiečiai dažnai prisimena 
Smetonos valdymo metus. 
Susirinkę vakarais klubuo
se — skaityklose, jie pasi
kalba apie neseniai praėju
sius laikus, kada vietinėse 
savivaldybėse sėdėjo smeto
ninės vyriatisybės paskirti 
dvarininkai ir kiti stambūs 
žemvaldžiai.

Kai Vilniaus kraštas dar 
buvo okupuotas poniškosios 
Lenkijos, Kaišiadorys buvo 
Trakų apskrities centras, 
kadangi Trakai jau buvo 
kitoje demarkacinės linijos 
pusėje. Apskrities ribose 
buvo nemažai dvarų, kurie 
priklausė, daugiausia, tuo
metinės vyriausybės aukš
tiems pareigūnams, žemė 
apskrityje nepasižymi dide
liu derlingumu. Geresnės 
žemės plotai priklausė dva
rams, o tūkstančiai apskri
ties mažežemių valstiečių 
turėjo po kelis hektarus 
blogiausios žemės.

Smetonai valdant čia ke
lis kartūs pasikeitė apskri
ties viršininkai. Niekas jų 
nerinkdavo. Jie buvo Sme
tonos skiriami, tarnavo 
kruvinosios jo diktatūros 
įrankiais.

Kurį laiką apskrities vir
šininku čia buvo tūlas Stan
kūnas, kuris turėjo netoli 
Kaišiadorių Kastiuškiškių 
ir Tauskūnų dvarus. Stan
kūną pakeitė generolas 
Čaplikas, vėliau pagarsėjęs 
kaip Suvalkijos valstiečių 
budelis, malšinant 1935 me
tais. Suvalkijos valstiečių 
neramumus. Jo įsakymu 
1936 m.' buvo šaudyta į tai
kią darbininkų eiseną Kau
pe, darbininko Kranausko 
laidotuvių metu. Čaplikas ir 
jam panašūs tada buvo vi
sagaliais- apskrities šeimi
ninkais; Jų žinioje buvo, po
licija. Jie žiauriai užgniauž
davo kiekvieną, kad ir ma
žiausią, valstiečių ir darbi
ninkų bandymą' ginti savo 
teises.

Vadinamosiose savivaldy
bėse sėdėjo tokie pat gaiva
lai. Štai apskrities valdy
bos nariai — Martinaitis 
150 ha dvaro savininkas, Si- 
mašius — turėjo 80 ha Vla- 
dikiškių dvarą ir didelę ge
ležies krautuvę. Valsčių vir
šaičiai buvo taip pat stam
būs žemvaldžiai. Jiems ne
rūpėjo ginti valstiečių rei
kalus — jie gynė smetoni
nės klikos interesus.

Žiežmarių 'valsčiaus vir
šaičio kėdėje ilgą laiką sė
dėjo stambus'žemvaldis Ja- 
cenevičius, Kruonyj — Bač- 
kauskas, abu pragarsėję 
girtuokliai ir kyšininkai.

Net ir žeihiausieji savi
valdybes organai — seniū
nai nebuvo renkami laisvai. 
Juos iš apksto parinkdavo 
viršaičiai, ’ pasitarę su ap
skrities viršininku. Vėliau, 
viršaičio įsakymu, juos “iš
rinkdavo” seniūnijų sueigo
se. -

Kai Žiežmariuose viršai- 
čiavo Jacenevičius, Stravi- 
ninkų kaime ilgą metų eilę 
seniūnu buvo Jonas Slani- 
na. Pačiomis pirmosiomis 
vokiškosios okupacijos die
nomis hitleriniai okupantai 
paskyrė Slaniną Žiežmarių 
valsčiaus viršaičių. Hitleri
nis viršaitis savo darbą 
pradėjo ramių valsčiaus gy
ventojų žudynėmis; Jo įsa
kymu buvo sušaudyti kelios 
dešimt Valsčiaus naujaku
rių, o taip pat ir kitų vals
tiečių bei darbininkų.

... Daugiavaikė m o t i na 
2 -Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Vasario 17, 1948

Morkevičienė pasibeldžia į 
Kaišiadorių apskrities vyk
domojo komiteto pirminin
ko kabineto duris, šiandien 
ji atvažiavo iš tolimos Tal
pu nų apylinkės pasitarti 
dėl pašalpos gavimo. Jai 
truputį nedrąsu. Morkevi
čienė gerai atsimena, kaip 
vieną kartą apskrities vir
šininko Čapliko sekretorius 
ją išvijo už durų. Gal ir 
naujai įkurtosios apskrities 
vykdomojo komiteto pirmi- 
iiinkas bus toks? Tačiau vi
sas jos nedrąsumas tuojau 
prapuola. Už stalo sėdi pa
gyvenęs protingas ir nuo
širdžios veido išraiškos vy
riškis. Geriau pasižiūrėju
si, Morkevičienė staiga pri
simena, kad šis tas pats 
Feliksas Dastikas, kuris ne
tolimame Ąžuolynės kaime 
gyveno savo 6 ha ūkelyje, o 
1940 metais buvo Kruonio 
valsčiaus vykdomojo komi
teto pirmininku. Smetonos 
laikais jį pažinojo valstie
čiai toli aplinkui kaip akty
vų visuomenininką. Dasti
kas dažnai kalbėdavosi su 
valstiečiais ir darbininkais, 
organizuodavo juos prie
šintis smetoninei valdžiai. 
Ne vieną kartą smetoninė 
policija stengėsi sugauti šį 
veiklų pogrindininką.

Karo metu Dastikas ko
vojo prieš vokiečius lietu
viškosios divizijos eilėse. 
1946 metų pradžioje, jis, 
kaip Kaišiadorių apskrities 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas, aktyviai ėmėsi or
ganizacinio darbo.

Dastiko švarko atlape — 
dvi pasižymėjimo ženklų 
juostelės-.' Tarybinė vyriau
sybė apdovanojo mėdąlium 
“Už kovos nuopelnus” — 
už pasižymėjimą Tėvynės 
karo metais ir “Garbės 
Ženklo” ordinu — už pasi
žymėjimą atstatant su
griautąjį apskrities ūkinį ir 
kultūrinį gyvenimą.

Didelį autoritetą turi 
Dastikas apskrities valstie
čių tarpe. Daugelis valstie
čių jį pažįsta asmeniškai 
dar iš senesnių laikų. Kiek
vieną dieną pas apskrities 
vykdomojo komiteto pirmi
ninką Dastiką pilna darbo 
valstiečių. Valstiečiai gerai 
žino, kad kiekvieną klausi
mą, ar tai klausimas dėl 
miško medžiagos, ar dėl že
mės gavimo, ear kitą kurį, 
Dastikas sutvarkys greit ir 
tiksliai.

Valsčiuose ir apylinkėse 
da’bar taip pat savi žmonės. 
Štai Kruonio valsčiaus vyk
domojo komiteto pirminin
ko. pareigose dirba buvęs 
mažažemis valstietis Juo
zas žaltauskas, naujai įkur
tame Gegužinės valsčiuje 
Lėlių apylinkės vykdomojo 
komiteto pirmininkas — 
n a u j a k u rys Matačiūnas, 
Kruonio valsčiaus Aglinin- 
kų apylinkės vykdomojo ko
miteto pirmininkas — Tė
vynės karo invalidas vals
tietis Alfonsas Matonis ir 
1.1.

Juodi smetoninės prie
spaudos metai pasiliko toli 
užpakaly. Valstiečiai ruo
šiasi laisviems demokratiš
kiems rinkimams į vietines 
tarybas. Į apskrities darbo 
žmonių deputatų Tarybą 
jie išrinko iš savo tarpo 47 
deputatus, į valsčių Tary
bas — 210 ir J apylinkių — 
497 deputatus.

Tikrieji apskrities šeimi
ninkai dabar yra patys dar
bo valstiečiai.

as.su


Svečiuose Pas Tadžikų Rašytojus
Tadžikų liaudyje popu

liari išmintis: “Nei moks
las, nei knygos tiek neduos 
žmogui, kiek duoda kelia
vimas ir žmonių pažini
mas.” Šį posakį, kurį mums 
vaišingi Stalinabado draugai 
priminė pačią pirmąją die
ną, aš ir dabar tebesinešio- 
ju širdyje.

Tikrai, daug įspūdžių 
man davė šioji 17-kos parų 
kelionė traukinyje, kuriuo 
aš padariau ten ir atgal 
daugiau kaip 10,000 kilo
metrų kelio Didžiosios Ta
rybų Sąjungos žeme. Pro 
mano akis praslinko milži
niškos apimties filmas: 
.garsinis filmas su natūra
liom spalvom, kurio niekad 
aš nepamiršiu.

Man teko greitajame 
traukinyje išgyventi pora 
gerų savaičių. Praslinko 
pro mano akis naujai pa
sodinti kilometriniai sodai, 
dideli iki 200 sodybų, so- 

. cialistiniai kaimai su medi
niais naujais gyvenamais 
namais, elektros šviesa, ki
no salėmis. Mačiau ne vie
ną naują pramonės miestą, 
su baltais mūriniais pasta
tais, kurie statyti berods 
prieš keletą metų. Mačiau 
uzbekų kolektyvinių ūkių 
laukus, išraižytus topoliais 
apsodintais keliais ir tie
siais arykais - kanalais, ku
riais šakojasi po dirvas at
bėgęs iš kalnų vanduo, už
važiuodavau keistus baltus 
miestus, kurie, kaip pasiro
dė, buvo ne kas kita, o mil
žiniški medvilnės pluošto 
šfabeliai, paruošti transpor
tui. Mačiau, kaip tadžikai 
sprogdina Pamiro kalnų 
uolą, tiesdami tarpekliais 
plentą, o iš jos skeveldrų 
čia pat pastatytame fabrike 
gamina cementą savo mies
tų statybai. Važiavau nau
jai nutiestu traktu, kur 
dar prieš keletą metų tig
rai ir šakalai klaidžiojo, o 
šiendieną ten verda dideli 
darbai. Aš stovėjau ant 20 
metrų pločio, 5 metrų gilu
mo ir 25 kilometrų ilgio ka
nalo kranto, kuris yra liau
dies neseniai iškastas ir 
kuris užlieja tūkstančius ha 
buvusių tyrų, dabai- duo
dančių “kartais net trečią 
derlių. Buvau kolektyvinia
me, ūkyje, kurio pirminin
kas tadžikas, apdovanotas 
darbo didvyrio žvaigžde, 
Lenino ir Raudonosios Vė
liavos ir kitais ordinais ir 
medaliais, išrinktas TSRS 
Aukščiausiosios Tar y b o s 
deputatų, mus, apžiūrėju
sius medvilnės laukus ir pa
tį kaimą, sočiai ir skaniai 
vaišino vaisiais, garsiuoju 
savo “plov’u” ir granatų

♦ vynu. Visa tai paliko many
je didelį ir stiprų įspūdį. 
Laukinė, bajų (buožių- 
turtuolių) ir mulų tamsina
ma ir kankinama gabi, gra
ži ir drąsi tauta prie tary
bų valdžios prisikėlė ir su
kūrė savo respubliką su sa
vo pramone, ekonomika, 
kultūra ir menu.

Šioji kelionė suteikė man 
daug įspūdžių.

Aš mačiau savo akimis 
vaivorykštės spalvų saulė
lydį už Amu Dar jos upės— 
Afganistane, kuriame ir 
šiandien liaudis tebegyvena 
viduramž. gyvenimą, vysto
si, bet tam vystymuisi truk
do kolonizatoriai. Aš galvo
jau apie vakarų kapitalistų 
išnaudojamą Iraną. Aš gir
dėjau už Pamiro viršūnių 
pirmuosius indų liaudies 
bruzdėjimo kėlimosi gar-

Rašo T. Tilvytis.

sus, o už didžiosios kinų 
sienos mačiau raudoną, iki 
šiol dar išnaudojamos savų 
ir vakarų milijonierių dar
bo liaudies laisvės aušrą.

Maža tadžikų tautelė, 
šimtmečius gyvenusi kal
nuose laukinį gyvenimą, la
bai trumpu laiku susikūrė 
modernišką socialistinę res
publiką: turi gražius mies
tus, pramonę, kasyklas, ke
lius, išarė ir apsėjo nuoguo
sius tyrlaukius. Šalia ekono 
minės gerovės žydi jų 
mokslas, menas, poezija, li
teratūra, teatrai, klinikos, 
institutai. Iš menkučio mo
linio kaimelio Diušambe 
per 14 metų išaugo balta 
moderniška sostinė — Sta- 
linabadas. “Tadžikijos gro
žis,” kaip poetas Mišacha- 
ras kartoja populiai'. liau
dies dainelėj. Šis miestaš 
spinduliuoja šviesa ir ger
būviu.

Mes susipažinome su ta
džikų gamta, jos turtais, su 
valstiečiais, darbininkais ir 
inteligentija. Centrinėje bi
bliotekoje stebėjome tadži
kų knygos istoriją, kuri 
siekia 10 šimtmetį, — Fir- 
dousi ir kitų jo amžininkų 
gadynę. Susipažinimas su 
gyvaisiais rašytojais, su 
pradedančiais, kurie jau lei
džia savo kūrinius. Visi jie 
dainuoja apie žydinčią savo 
tėvynę, apie socialistin. sta
tybą, tautų draugystę ir dė
koja draugui Stalinui, kuris 
tokiu trumpu laiku juos 
padarė žmonėmis.

Jų patriarchas — senu
kas bucharietis, prozaikas, 
daugelio romanų ir novelių 
autorius, S. Aini labiausiai 
gerbiamas vardas. Už pa
žangių minčių skleidimą, 
Bucharos emyrų budeliai 
jį žiauriai kankino ir kali
no. Istoriniame muziejuje 
iškabintas jo atvaizdas
kiai rodąs sužalotą nu
garą. Jis tebegyvena ten, 
kur anksčiau gyveno, 
markando mieste ir jis taip 
gyvai vaizduoja savo kūry
boj tuos pasikeitimus, ku
rie įvyko jame.

Senas pogrindininkas, ko
votojas už proletariato išsi
laisvinimą, poetas S. La- 
chuti yra mylimiausias žmo 
gus. Jo valdu pavadinta 130 
kolektyvinių ūkių, didžiau
sia sostinės gatvė, dramos 
teatras ir daug mokyklų. 
Didelę dalį jo / eilėraščių 
liaudis dainuoja, nes jų rit
mika dainiška, muzikališka. 
Žiūrėjome Šekspyro trage
diją “Romeo ir Džiuljeta’’, 
jo išverstą į tadžikų kalbą: 
nors tai jau buvo kelintas 
spektaklis, jam publika iš
kėlė didžiausią ovaciją, o 
aktoriai nešte jį įnešė į sce
ną. Ir buvo už ką: jis pir
mas atvėrė tadžikams du
ris į Šekspyro minties ir 
grožio pasaulį.

Rašytojų Sąjungos pirmi
ninkas poetas Mz. Tursun 
Zoda pernai lankėsi Indijo
je, iš kurios grįžęs parašė 
“Indijos baladę.” Tai talen
tingai parašyta poema apie 
indų kančias, kolonizatorių 
išnaudojimo tinkle ir nevil
tyje. Poema išleista tadžikų 
ir rusų kalbomis.

Poetas M. Miršakaras, 
rašytojų Sąjungos. sekreto
rius, parašė poemą “Auksi
nis kišlakas”. Poema verti
nama aukštai. Jos turinys 
— pasaka apie tai, kad kur 
tai kalnuose esąs auksinis 
kaimas. Visi jo ieško ir ne
randa. Išeina jaunuolis jo 
ieškoti ir, po daugelio metų, 
grįžęs randa vietoj dyku
mų, derlingus laukus ir tur-

tingus kolektyvinius kai
mus. Tarybinė santvarka 
padėjo surasti jam legenda- 
rinį “Auksinį kišlaką.”

Rašytojų Sąjungoje yra 
87 rašytojai, iš jų 50 jau
nųjų pradedančiųjų. Rašy
tojų kūryboje pirmąją vie
tą užima poezija, vėliau ei
na proza ir dramaturgija. 
Tadžikų dramaturgijai vos 
15 metų. Vyriausybė visaip 
skatina rašytojų kūryba. Ji 
skiria kasmet tris premijas 
apysakai apie Tadžikista
ną. Rašytojai daug ir vai
singai dirba. Poetas M. Mir- 
šakaras (30 metų amžiaus) 
yra išleidęs vien vaikams 
23 leidin.,' nežiūrint jo ei
lėraščių rinkinių ir poemų. 
Per 25 metus respublikoje 
išleista 42 milijonai egz. 
knygų. Respublikoje dabar 
veikia 18 teatrų. Tadžikijo
je, kurioje viso priskaitoma 
iki 1,5 milijono gyventojų, 
šiuo metu yra 2.945 pra
džios ir septinmečių mokyk-

Seniau Tadžikija neturė
jo nuosavos inteligentijos ir 
mokslininkų. Šiuo metu Ta
džikija turi savo inteligen
tiją ir mokslininkus. Šiais 
metais 50 jaunų mokslo 
darbuotojų gina disertaci
jas. Šiandieną tadžikai turi 
13,000 kvalifikuotų specia-

ventojus. Tądžikiškai jiš 
vadinasi “Kanuh”, o lietu
viškai kaip?

— kanklės, — atsakiau.
— Latviškai — kuoklės,

— pridūrė, latvių rašytojas.
Iš pirmo vakaro pajuto

me stiprų kontaktą, kuris 
greit virto i nuoširdų drau
giškumą.

Vyriausybė ir rašytojų 
atstovai mums rodė penkio
likmetę Tadžikijos sostinę
— Stalinabadą. Peržiūrėjo
me žemės turtų parodą, ku
rioje buvo pardyta įvairiais 
kvapais ir spalvomis glos
tančios jausmus dešimtys 
atmainų įvairių vaisių, uo
gų, riešutų; traukė akį sa
vos žemės teikiamas šilkas, 
vilna, drobė ir medvilnė; 
neleido pro šalį praeitį kal
nų uolose tuną brangieji 
metalai ir virš tu uolu stau
giančių pikčiausių žvėrių 
iškamšos.

Sostinės teatruose gėrė
jomės aktorių solistų, šokė
jų ir muzikantų pasirody
mais, kurie buvo daugumo
je labai jauni, ir kurie ge
rai vaidino, dainavo, šoko ir 
skambino, ' kad dažnai už
miršdavome atsidūrę už 5,-

000 kilometrų nuo teatrų 
šventovės — Maskvos.

Mes, dairydamiesi po is
torinį muziejų, stebėjomės 
kovinga tadžikų tautos pra
eitimi, jų prosenelių narsu
mu ir išmintimi kovojant 
su didžiausiais pasaulio per. 
ėjūnais — Dariumi, Kyru, 
Aleksandru Makedoniečiu, 
Timuru, Tamerlanu ir kit.

Mes aplankėme inžinie
rių, baigiantį statyti kal
nuose hidroelektros stotį.

Kolektyviniame ūkyje, ra
dijo garsiakalbiui griežiant 
valsą, elektros lemputėms 
tarp granato šakų mirksint, 
mes telefonu kalbėjomės su 
sostine, pranešdami, kad at- 
vyksime į literatūros vaka
rą sutartą valandą. Mes sė
dėjome neaukšto namelio 
salionėly ant kilimų ir pa
galvėlių, kojas prieš save 
sukryžiavę, prieš mus nusi
leido drobinė staltiesė, kuri 
bematant buvo apkrauta 
šių laukų ir sodų gėrybė
mis. Šeimininkai mums į 
rankas dėjo rausvų, saldžių 
vynuogių kekes, dalino 
obuolius, duodavo perspaus- 
tuš riešutus, migdolus, bal
tos duonos ir avienos gaba-

• v ais-
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3 puslapis—Laisve (Liberty, 
Lithuanian Daily),

Antr., Vasario 17, 1948

Sa-

Tautinės kultūros darbą 
dirbti jiems padeda broliš
kų respublikų draugai. Le
ningradietis rašytojas P. 
Luknickis parašė romaną 
“Niso” iš Pamiro kalniečių 
gyvenimo. Jis tapo tadžikų 
tautos draugu ir Tadžikijos 
garbės piliečių. Jis dažnai 
čia lankosi, jaučiasi kaip 
namie, o tadžikų vyriausybė 
jam žadantį jo aprašytuose 
kalnuose namelį, kur pa- 
kviesianti jį apsigyventi.

Tadžikų poezijos vertėjos 
į rusų kalbą Adalis portre
tas iškabintas rašytojų są
jungos skaitykloje su tokiu 
parašu: “Didžioji tadžikų 
literatūros draugė — Ada
lis.”

Tadžikai turi didelius po
etus, bet maža turi dailinin- 
kųį Griežti islamo nuosta
tai neleido šiai meno šakai 
plėtotis. Meno parodoje te
ko matyti dideli paveikslai, 
vaizduoją Tadžikistano pra
eitį, kovas, socialistinę sta
tybą, atlikti svetimų daili
ninkų. Tuos dailininkus ta
džikai gerbia, džiaugiasi jų 
sukurtais paveikslais, va
dindami menininkus savo 
tautos kultūros kūrėjais.

Bet praeis metai, kiti ir 
šias vietas užima savo ro
manistai, savi dailininkai, 
savi muzikai, kurie dabar 
gausinguose institutuose 
mokslinas! ir bręsta.

Kas gi yra tautų drau
gystė? — klausiame dažnai 
save. Ir mes dar ir dar kar
tą vaizdžiai jaučiame tą 
draugystę Tadžikijoje.

Mes tulpę rašome į lietu
višką ornamentą, kankles 
vadiname mūsų tautiniu 
muzikos instrumentu. Kai 
aš įteikiau tadžikų rašyto
jams kuklią dovanėlę su 
gintarinėmis tulpėmis, o 
latvių rašytojai — tauti
niais ornamentais išdroži
nėtų kanklių modelį, rašyto
jų sąjung. sekretorius poe
tas Miršakas, kilęs iš Pami
ro kalnų srities, jaudinda
masis kalbėjo į tadžikų ra
šytojus:

— Draugai! Žiūrėkite! 
Štai kas mus jungia! Pami- 
ras ir Baltijos jūra! Tulpė 
labai gerbiama ir dažna 

’Tadžikistano gėlė, o šis mu- 
zik. instrumentas užtinka
mas pas Pamiro kalnų gy-

lūs, nepamiršdami pripildy
ti šių namų gaminto grana
tų vyno puodukus.

Mes buvome apvaikščioję 
ūkio apylinkes, sodus, tvar
tus, kuriuose kabojo elek
tros lemputės, svirnus su 
kviečiais, miežių ir ryžių 
aruodais, sandėl. su raudo
nųjų saldžiųjų svogūnų ir 
kukurūzų galvomis, tat te
liko mums vaišintis, klausy
tis šeimininkų dainų ir 
jiems pasakoti, kaip mes 
dirbame, gyvename ir links
minamės Pabaltės kraštuo
se.

Visur mes jautėme dide
lę pagarbą, dėmesį, meilę ir 
žmogų, kuris vakar buvo 
'paniekintas, tamsus, bejė
gis, o šiandieną jis gyvena 
pilnu žydinčiu socialistinės 
tėvynės gyvenimu. Tas 
žmogus yra laisvas, sotus ir 
laimingas.

Vėlyvą naktį, apie 4 va
landą rytą, stoties perone 
skyrėmės su dideliu būriu 
Stalinabado rašytojų, kurie 
dabar jau buvo geri mūsų 
draugai. Mums sulipus į va
goną, dar, gerą ketvirtį va
landos, jie visi stovėjo pe
rone, žiūrėdami į tamsias

mūsų Vagono sienas, kol su
judėjęs traukinys ėmė mus 
nešti Gissaro lygumomis. 
Vilnius.
1948 m. sausio mėn.

Klaida Straipsnyj
Apie Kalendorių

Vakarykštėj Laisvės laidoj 
tilpusiam straipsnyj apie ka
lendorių padaryta klaida.

Ketvirtos straipsnio skilties 
17-toj nuo viršaus eilutėj, po 
dvitaškio, pasakyta: “sauliniai 
metai vis dar lieka 26 sekun
dėm per ilgi—nesutinka su 
sezonais.”

Turėjo būti: “kalendoriaus 
metai vis dar lieka 26 sekun
dėm per ilgi—nesutinka su 
saule.” K., I

Chicago. — Pranešta, 
kad kviečių kaina bijoję 
šeštadienį pradėjo atsi
griebti.

Paryžius. — Užsieninis 
Francijos ministras Bidault 
sakė seimui, kad vis blogė
ja santykiai su Sovietų Są
junga, _________

čechoslovakija suėmė vie
ną amerikonę kaip šnipę.

Kviečiame į Dienraščio Laisvės

LAISVĖS BAZARAS BUS IŠTISAS KETURIAS DIENAS

■■■■■■■!

j " Bazaras prasidės
4 vai. po pietų

MUZIKA 6 P. M.
■ * ‘ *.**?’• * W t‘

Įžąnga35c.

Penktadienį šeštadienį Sekmadienį

Vasario 20-tą Vasario 21-mą Vasario 22-rą
Bazaras prasidės Bazaras prasidės Bazaras prasidės

7 vai. vakare 4 vai. po pietų 4 vai. po pietų

MUZIKA 7 P. M. MUZIKA 7 P. M. MUZIKA 7 P. M.

Įžanga 35c.
f

Įžanga 40c. Įžanga 40c.

Pirmadienį

Vasario 23-čią

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams.
KIEKVIENĄ VAKARĄ BUS DAINŲ PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS BROOKLYNO AIDO CHORAS 
IR SIETYNO CHORAS Iš NEWARK, N. J. JIE DAINUOS GRAŽIAS LIAUDIES DAINAS.

BUS GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALĖJĘ
318 GRAND STREET kampas Havemeyer St., BROOKLYN, N. Y.

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vad. Walter Žuko, dainuos Bazare Sekmadienio vakare.

Yra daug sūdo vanotų gražių daiktų, kurie bus 
išleisti gan prieinamom kainom. Dalyvaukite baza- 
re ir pasinaudokite šiąja proga. Čia taipgi turėsite 
malonių pasimatymų su daugeliu vietinių ir iš to
liau atvykusių.

Bus pagaminta geriausių karštų valgių. Penk
tadienio vakare tiesiai iš darbo traukite į bazarį. 
Čia pavalgysite geriausią vakarienę.

Bazaro Komisija



PASKUTINIS CARAS Itkonių Kaimas
(Tikras atsitikimas gruo džio mėnesį 1905 m.) 

Rašo SIMAN AS JANULIS
(Istorinė Apysaką)
■iii Parašė Justas Paleckis ■■■
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(Tąsa)
Tik didžiuosiuos sostinių restoranuos 

ir aristokratų rūsiuos netrūko nei vyno, 
nei konjako, nei kitų gėrimų. Netrūko 
jų ir Rasputinui, kuris buvo nuolat kvie
čiamas svečiu į įvairių aristokratų ir 
aukštų valdininkų namus. Bet mėgia
miausia jo girtavimų vieta buvo “Vila- 
Rode” restoranas, kurio savininkas pa
statė net specialią atskirą nuo bendro
sios publikos 
galėtų ramiai 
minti.

—• Gera ir

patalpą, kad Rasputinas 
savųjų tarpe pasilinks-

pas grafus ir kunigaikš
čius, bet čia geriau, linksmiau ir lais
viau, — sakydavo Rasputinas.

Jau gerokai įkyrėjo Rasputinui vai
dinti “šventąjį senį” aukštosios ponybės 
akyse. Tat smagu jam buvo užsidaryti 
ir nuoširdžiai, be jokio .vaidinimo, pa
ūžti artimiausių draugų kompanijoj, pa
siklausyti čigonų choro dainų, pašokti 
liaudies šokius, kuriuos šokti jis buvo 
didelis mėgėjas. Tiesa, ne visada ir čia 
jam duodavo ramybę, reikėdavo ir čia 
kartais apsimesti, pasakoti savo pasakas 
ir pranašauti. O vieną kartą, kai jau 
perdaug įsigėrę rasputiniečiai padarė 
didelį skandalą, griežtasis miesto virši
ninkas Džunkovskis liepė surašyti pro- 
tokplą ir nubaudė restorano savininką. 
Ne tik Rasputinas, bet ir carienė pasi
piktino tuo protokolu. “Kaip jis drįsta 
kištis į mūsų draugo reikalus,” — rašo 
apie Džunkovskį carienė Nikalojui. — 
“Kada tu trenksi kumščiu į stalą ir nu
bausi tą Džunkovskį ir jo akiplėšišku
mą?” — širsta carienė. Bet Rasputinas 
nenori lankstytis ir prašyti miesto virši
ninko. Jis bevelyja sumokėti restorano 
savininkui paskirtą didelę pabaudą.

Veltui ištikimieji caro šalininkai per
spėja carą ir carienę, kad Rasputinas 
savo skandalais ir orgijom teršia jų var
dą, kaip kenčia caro rūmų garbė nuo 
caro šeimos vardo nuolatinio gretinimo 
su ištvirkėlio ir girtuoklio Rasputino 
vardu. Carienės pasitikėjimas Rasputino 
šventumu lieka nesulaužomas, visa ką jis 
darė, jai atrodė neabejotina, neginčyti
na. O kalbos ir gandai, lyg dvokiančių 
srutų srovės, plito po Petrapilį, po visą 
Rusiją, pasiekė apkasuose šąlančią ir 
kraujais plūstančią armiją* Su Rasputi
no vardu siejo vokiečių šnipinėjimo pink
les. Išsigando Aleksejevas sužinojęs, kad 
Rasputinui palaiminti duodami slapčiau
si strateginiai žemėlapai ir planai. Su 

• • Rasputino vardu siejo žymiausiojo ang
lų karo vado feldmaršalo Kitčenerio žu
vimą, jam plaukiant į Rusiją 1915 m. 
vasarą. Toji kelionė buvo laikoma di
džiausioj paslapty, apie Kitčenerio išvy
kimą žinojo tiktai caras ir Aleksejevas, 
bet, carui išsiplepėjus, žinia pateko į 
Rasputiną supančių tamsių asmenybių 
ausis. O paskui sužinojo ir vokiečiai, ku
rie paskandino kreiserį su Kitčeneriu. 
Su Rasputino aplinka, ypąč $u tamsiojo 

’ kunigaikščio Andronikovo vardu siejo už 
špionažą pakartojo pulkininkų Miąsoje- 
dovo ir jo sėbrų veiklą. Carienė vokietė, 
Virubova, Rasputinas, Andronikovas — 
yisi tie vardai*žmonių lūpose buvo neat
skiriami nuo gandų ir legendų apie ne
paprastai įsigalėjusius Rusijos aukštosio
se sferose vokiečių špionažo lizdus, apie , 
generolus išdavikus.

Vieną vakarą linksminosi ūžė Raspu
tinas “Vila-Rodep restorane. Gerokai įsi
smaginęs, jis užsimiršo atsargumą ir 
perėjo su kompanija girtuokliauti į ben- % 
drąją salę. Čia»jis smarkiai vaišinosi ir' 
žiūrėjo kabareto programos. Karšiai jis 
plojo jumoristiniam D. Dolskio anekdo
tam- ir pasakojimam. Uždainavus ro
mansų dainininkui, Rasputinas parei
kalavo sudainuoti populiarų tada roman
są “Jamščik, ne goni lošadei” (Ąrklių 
pevaryk, vežike) ir pats silpnu aukštu 
tenoriuku traukė kartu tą dainą, primi
nusią jo paties vežikavimo laikus ir to
limo Sibiro kelius.

— Ech, čia daina, tai daina!... Sie
lą traukte traukia!

- Dar ir dar prašė jis pakartoti ją, ir 
ragino dainuoti visus.

Pagaliau, paskutiniuoju programos 
numeriu išėjo dainuoti garsusis Masals-. 
kio čigonų choras. Išklausęs pirmą dai

ną, girtutėlis, bet tvirtai tebesilaikąs 
Rasputinas ėmė kibti. Atsistojęs jis tarė 
choro dirigentui:

—Blogai, brolau, blogai dąinuojat!... 
Visai bosų negirdėti, jokios oktavos nė
ra .. .

Apsidairęs aplinkui, Rasputinas pa
matė savo kompanijoj už stalo besėdintį 
storulį Dūmos narį ir buvusį guberna
torių Chvostovą.

— Klausyk, broliuk, eik padėk jiems 
duonuoti... Matai, kad neišeina ... Tu 
toksai storas, rėkauti pirmas, tai gal ir 
balsą turi.. . Eik, padainuok, o aš pa
klausysiu.

Neišdrįsdamas visagalio senio neklau
syti, Dūmos atstovas ir rūmų kamerge- 
ris Chvostovas, publikos akivaizdoj, nu
ėjo į sceną ir ėmė dainuoti kartu su či
gonų choru. O Rasputinas tik giria:

— Tai koks dainininkas! Šaunus vy
ras ! Jei visą chorą iš tokių sudaryti, tai 
uždainuotų!

Chvostovas, per Andronikova susipa
žinęs su Rasputinu, jau seniai sukinėjo
si aplink jį, tikėdamasis kokios šiltos 
vietelės per jo užtarimą. O dabar kaip 
tik buvo laisva vidaus reikalų ministe- 
rio vietą. Geru Chvostovo dainavimu su
sižavėjęs, Rasputinas susidomėjo juo. 
Nieko nelaukdamas, Rasputinas ir pa
šnabždėjo per Virubova carienei Chvos
tovo kandidatūrą į vidaus reikalų minis- 
terius. Tiesa, kadaise Chvostovas už sau
valiavimą buvo pašalintas iš gubernato
rių, bet kas atsimins apie tokias smulk
menas, kai atsiranda toks galingas re- 
komendatorius, kaip Rasputinas. Ir, ke
liom dienom praėjus po garsiojo čigonų 
choro koncerto, storulis bosas A. N. 
Chvostovas paskiriamas vidaus reikalų 
ministeriu! Mielai jis išpildė Rasputi
no pastatytąją sąlygą, kad policijos de- 
partmento direktorių ir viceministeriu 
paskirtų 1 Beleckį.

O kai netrukus susirinko Dūma, žino
masis dešiniųjų atstovas Puriškevičius 
apie Chvostovo paskyrimą kalbėjo:

— Mes gyvename keistus”laikus, ka
da kandidatai į ministerius, užuot išlai
kę valstybinės teisės egzaminus, turi lai
kyti čigonų dainavimo egzaminus.

Ministeriu ložėj sėdėjęs Chvostovas 
ciniškai nusišypsojo pažvelgęs į kalbėto
ją. Bet tuo dar labiau įpykęs Puriškevi
čius pridėjo:

— Jūs abejojat, Ekscelencija. Aš galiu 
nurodyti faktus ...

Išsigandęs, kad Puriškevičius neįvyk
dytų šio grąsinimo, Chvostovas skubiai 
apleido ministeriu ložę, o Puriškevičiui 
pirmininkas padarė pastabą ir paprašė 
kalbėti svarstomuoju klausimu.

Aplink Rasputiną nuolat telkėsi aukš
tųjų ponių ratelis, kurį juokdariai va
dindavo Rasputino “ministeriu kabine
tu.” Ir tas “kabinetas” dėka Rasputinui 
turėjo kartais dar didesnės ( įtakos ir 
reikšmės už caro ministeriu kabinetą. 
Ypač kai caro kabinete vis labiau augo 
Rasputino paskirtų ministeriu skaičius. 
Rasputino “ministeriu kabineto” pirmi
ninke buvo sena rūmų ponia Golovina, 
kuri visu savo autoritetu ir žinomu var
du rėmė ir palaikė Rasputiną. Jos duk
tė Marija tąrpįninkavo tarp Rasputino 
ir* aukštosios dvasiškijos. Virubova tar
pininkavo tarp jo ir carienės ir daugiau
sia patarnaudavo ministeriu/ ir kitų 
aukštų kandidatūrų pasiūlyme carui, 
Rūmų ponia Nikitiną laikė ryšį su mi
nisteriu pirmipiniku. Viena'sesuo Vosko- 
boinikova tarnavo rūmuos, o kita tarpi
ninkavo santykiuos su vadovaujančiais 
kariškais sluoksniais. Laptinskaja buvo 
Rasputino špipe ir aprūpino jį naujau
siais gandais ir naujienom.

Rasputino butas Petrapily, Gorocho- 
vaja gatvėj Nr. 64, buvo saugomas net 
uoliau kaip vidaus reikalų ministerio 
butas, nes nuolat ėjo gandai, kad jį no
rima nužudyti. O policijos galva Belec- 
kis ir saugumo skyriaus viršininkas gen. 
Globačevas vienas uoliau už kitą rūpino
si Rasputino apsauga. Prieš jo namus 
nuolat zujo saugumo skyriaus sekliai. 
Prieškambary visada budėjo sekĮys, ne 
tik (namo šveicorius ir J$iemsarg'is, bet 
prie Rasputino paskirtas tarnas buvo 
sekliai.

(Bus daugiau)

na, 
kad 
bus

(Pabaiga)

Praėjo apie 8 dienos. Ku
piškio stoty — Slavianiški
— lietuviškai Slaveniškis, 
vardas kaimo, kuris ten pat 
netoli, sustoja traukinys ir 
iš prikabintų 2 prekinių 
vagonų išlipa 15 dragūnų ir 
išveda 16 arklių. Tuoj aus 
pasirodo ir oficierius. At
joja į Kupiškį ir apsistoja. 
Kareiviai laksto po krautu
ves ir perkasi ko kuriam 
reikia. Kupišky didžiausias 
sumišimas. Ką jie darys? 
Kur jie jos? Tą sykį Kupiš
ky buvo privažiavę ir ge
ras būrys mūsų draugų.

Tuoj aus nukinkė arklius 
ir vyrai išjojo iš miestelio, 
ant visų 4 išeinančių vieš
kelių ir laukė, kai pamatys 
išjojant iš miestelio bile 
kuriuo vieškeliu, tai pils, 
kiek arklys išgali, kad pra
nešti pakeliui tiem kaimam, 
kur yra mūsų draugai ar 
žinomi nužiūrimi kaimai. 
Pagaliaus susirenka ' visi 
dragūnai, susėda ant arklių 
ir patraukia vieškeliu... 
Virbališkio linkui, - 
žinoma, visi suprato, 
pirmas sustojimas... 
Itkonyse. >

Jau buvo pradėję temti
— pribuvo į Itkonis raitas 
vyras, ant jau garuojančio 
arklio, ir pranešė, kad dra
gūnai jau vėl traukia ant 
Itkonių. Tas pats* vyras, 
pastoriaus Delindos samdi
nys, pribuvo ir pas mane ir 
pranešė tą liūdną žinią. Už 
apie 10 minučių Itkonių 
kaimas buvo beveik tuš
čias. Vyrai “išvažiavę į 
mišką malkų”, o merginos 
ir jaunos moterys jau buvo 
artimam Gendvilių kaime. 
Paliko tik vaikai, seniai ir 
senukės. Ir įvyko tais lai
kais negirdėtas stebuklas— 
kruvino Nikalojaus II vieš
patavime.

Dragūnai įjojo į kaimą 
ir sustojo prie Vičino kie
mo. Vyresnysis nuėjo, ap
žiūrėjo, degėsius klojimo ir 
niekam nė žodžio nepasa
kęs, užsirioglino ant arklio 
ir ramiai per visą kaimą 
patraukė linkui Virbališkio 
raštinės. Aš gi jaučiau, kad 
čia gero nebus. Kai tik ga
vau pranešimą, už 5 minu
čių jau. jojau ant pąštavo 
arklio Panedėlio linkui. Kas 
ątsitiko raštinėje, man vė
liaus papasakojo nelaimin
gas raštinės sargas Snars- 
kis: Jau gerokai buvo tam
su — dragūnai prie rašti
nės ir tuojau apsupo iš vi
sų pusių. Įsiveržė į vidų ir 
nutvėrę sargą Snarskį Ig
ną už pakarpos klausia: 
“Kur raštininkas?” Tas at
sako, ka'd iš ryto išvažiavo 
su vienu arkliu be “kurmo- 
no” su popieriais, povestko- 
mis ir kitais reikalais po 
valsčiaus, kaimus ir dar ne
grįžo.

Prikapojo ' nagaikom tą 
gerą, nekaltą žmogelį. Ap
žiūrėjo visus kambarius ir 
nieko neradę, iš piktumo 
sukapojo lovą ir čiužinį 
(tai buvo ne mano, o vals
čiaus); mano buvo tik pa- 
duška, koldra ir antklodės
— sukapojo ir tas. Pai
kiaus jie manė, kad aš gal 
pasislėpiau virš lubų, kur 
buvo laiptai iš priemenės. 
Tai šautuvą atkišęs, karei
vis -užsirepečkiojo ir tenai
— tamsu. Vienas užbėržia 
degtuką, o kitas šaukia 
“vychodi”. Užlipo* ir dau
giau, liktarnės neturi, o ten 
prikrauta kalnai visokių 
raštų ir knygų “nuo paviet
rės metų” — dulkių, kaip 
gerokai prisnigta. Varty- 

darni tas krūvas knygų, iš- 
simozojo, kaip kiaules. Dar 
laukė po tam porą valandų 
manęs sugrįžtant. Nesulau
kė ir nujojo per Virbališkio 
kaimą Panedėlio link. Pas- 
kiaus girdėjome juos siau
čiant apie Svėdasus, o pas- 
kiaus apie Kamajus. Po 
tam ąš sužinojau, kad jie 
atsibaladojo specialiai, kad 
už areštavimą jų draugo 
oficierio keršyti man už tą 
protokolą ir raportą, ypač 
už tai, kad aš pasiunčiau 
“komandujuščemu voiskami 
okruga.”

Pasekmės buvo tokios 
kad tas oficįerius, 
kareiviai sudegino Vičino 
klojimą ir puskarininką ir 
11 arklių, buvo suareštuotas 
ir atiduotas kariškam teis
mui. Kuo pasibaigė jo teis
mas — neteko sužinoti, bet

kurio

MONTREAL. CANADA
Iš Kriaučių Veiklos

Amalgamated Cloak Work
ers of America unijos 242 sky
riaus susirinkime dalyvavo 
gražus būrelis siuvėjų ir ten 
buvo aptarta keletas svarbių 
klausimų.

Pirmiausia buvo raportas iš 
skyriaus finansų reikalais. Sky
rius neblogai stovi finansiniai. 
Buvo paaukota iš iždo $25 dėl 
lenkų medikalių reikalų.

Kiekvienas unijos (skyrius 
taksuoja savo narius dėl sukė
limo fondo, šiais metais buvo 
padaryti bilietėliai ii’ kiekvie
nas narys pirko už vieną dole
rį. Kitais metais vietoj to ruoš
davo šokius, bet šiemet viskas 
perdaug kainuoja, tai pridėjo 
tris laimėjimus už tą dolerį. 
Susirinkime buvo traukiami 
laimingi bilietėliai. Laimėjo šie 
numeriai: 160, 96 ir 13.

Svarstant unijos veiklą, bu
vo pranešta, kad unija skaito 
nemažu laimėjimu įsteigimą pa
šalpos fondo, iš, kurio nariai 
gauna pašalpą ligoje ar susižei
dus, vyrai $12, b moterys $8 į 
savaitę, per 13 savaičių. Ta
čiau pagal naują įstatymą, ku
ris pradėjo veikti nuo sausio 
15, nariai privalės pasimokėti 
už ligoninę $3 į dieną ir $15 už 
ištyrimą ištikus nelaimei. Kitas 
nekoks reiškinys, tai tas: Vy
ro šeima gaus pašalpą, o moters 
šeirha negaus. Nežiūrint tų trū
kumų, vistiek skaitomas laimė
jimas: ledai pralaužti. Reikia] 
tikėtis, kad laikui bėgant bus 
pataisyti visi negerumai.

Taipgi pranešė, kad unija 
ruošiasi reikalauti pakelti al
gas. Bus reikalaujama pakelti 
algas 15 centų į' valandą. Taip
gi bus reikalaujama mokėti 1 
nuošimtį nuo darbininko algos 
į apdraudos fondą. Reikalavi
mų laimėjimas, be abejonės, 
daugiausiai priklauso nuo narių 
užsilaikymo, spaudimo.

Nauji Siuvėjai
Vis daugiau ir daugiau nau

jų siuvėjų atveža iš Europos. 
242 skyriui yra priduota jau 40 
siuvėjų. Juos sudaro lenkai, 
lietuviai, Ukrainai, latviai ir es
tai. Yrą nemažai atvežta žydų 
siuvėjų. Daugiau gavo moteriš
kų drabužių siuvėjai. Kiti pa
puolė į neunijines siuvyklas, 
Tokiu būdu, sunku pasakyti, 
kiek iš viso naujų siuvėją at
vežta į Montrealą. Juos skirsto 
į darbą ne unija, o tam tikras 
komitetas.
' Unijos siuvyklose nauji siu
vėjai pradžioje gauna po $25 į 
savaitę ir daugiau. Kada jie' 
įstoja į uniją, tada unija pra
deda tvarkyti reikalus ir jų už-, 
darbis kylą sulyg atliekamo 
darbo. Bet kurie pakliūva į tas 
vietas, kur nėra unijos, gauna 
nuo $12 ikį $14 į savaitę ir ne
simato greito jų uždarbio pa
kilimo. Čia susidaro rimtas da
lykas. Unija diskųsųoja, kaip, 
būtų galima pašalinti tokį iš- 
ūaudojipią naujų siuvėjų.

Visai kitaip tuos, klausimus 

teisųias pripažino, kad klo
jimą sudegino ne valstie
čiai, bet jo girti kareiviai. 
Man pranešė apie tai iš 
Vilniaus F. Bortkevičienė. 
Aš tada jau buvau kalėji
me išbuvęs apie 2 metu. 
Kaip tik sužinojau apie 
tai, pranešiau itkoniškiam, 
kad paduotų civilį jieškinį 
už sudegintus javus, šieną, 
vežimus ir t.t. Paimtas ad
vokatas — ' gauta kopija 
karinio teismo tarimo ir 
teismas buvo, ir be liudi
ninkų laimėtas — Vičinas 
gavo užmokėti trigubai. 
Bet jei tada būtų manę -pa
gavę, tai jau 42 metai atgal 
būčiau buvęs po velėna, o 
jūs, amerikiečiai, nebūtu
mėt žinoję to žingeidaus ir 
nepaprasto nuotikio. .

Taip ir negalėjo nugalėti 
itkoniškių nei Dievo nei ca
ro rūstybės ir galybės. Tik 
žingeidu, kad džiakonas pa
siuntė žmones bausti ne 
Dievo angelus, o caro dra
gūnus.

Vienybėje—galybė!

riša lietuviški fašistėliai. Vie
nas, pasivadinęs save Kliubiė- 
čju? per savo “gazietą” plepa, 
kad komunistai susiorganizavę 
žydus ir išvarę iš darbo ramų 
siuvėją, atvažiavusį iš Vokieti
jos. Toks atsinešimas žalingas, 
nes skaldo vienybę ir sunkina 
unijinį darbą dėl siuvėjų gero
vės. Tok| darbą gali dirbti tik
tai samdytojų pakalikai.

Kas tuos siuvėjus kvietėsi? 
Juos kvietė samdytojai, garan
tavo darbus 
sakom ingi, 
greitai jam 
atleidžia iš 
ir su senais darbininkais, ka
da samdytojas gauna pigesnių 
rankų — atleidžia ir juos iš 
darbo. Ar galima dėt-to kaltin-

ir už juos yra at- 
Jeigu kuris negali 
pelną nešti, tai tą 
darbo. Taip būna

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-B043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. ’ f
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

| Living Room Cushions |
| Refilled With New Springs |
i $3.75 I
i Sofa Apačios Perbudavojimas |
| ' • Už$12.00 |
| šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

CHARLES J. ROMAN
, (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith.Daily)-* Antr., Vasario 17, 1948

Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA.

New Yorko miesto majoro 
O’Dwyer atstovas prof. Mau
rice Finkelstein liudija Senato 
bankinėje komisijoje ir reika
lauja, kad rendų kontroles fe
deralinis Įstatymas būtų pra
tęstas iki 1950 metų sausio 

mėnesio.

London.—Anglijos prem
ier. Attlee mėgino primesti 
Sovietam “carinį imperia
lizmą.”

ti žydus ar komunistus?
Nauji kriaučiai turėtų grei

čiau stoti į unijas ir bendrai 
su senais kovoti prieš tokius 
įvykius. Aš tikiu, kad laikui bė
gant tas bus sutvarkyta. Ta
čiau toki, kaip Kliubietis, tu
rėtų kaišioti savo nosį ten, kur 
jiem priklauso, o ne užsipuldi
nėti žmonių, nežinant tikros 
padėties.

Kriaučiai sprendžia visu$ 
klausimus organizuotai, jie iš
spręs visus nesusipratimus, ko
kie tiktai rasis tarp jų. Todėl 
visų siuvėjų pareiga dalyvauti 
susirinkimuose ir tenai kelti vi
sus nepasitenkinimus samdyto
jais. Tik tokiu keliu mes ga
lėsime pasiekti geresnių sąlygų 
ir geresnio uždarbio.

Dzūkas.



WATERBURY, CONN.
%

Vasario 10 dieną gavau už 
sausio’ mėnesį Conn, valstijos 
CIO unijos laikraštuką ‘‘Van
guard.” Ten yra aprašomi Ta
rybos posėdžiai ir veikimas, kas 
turi būti svarbu visiems CIO 
nariams.

Stebėtina, kad viršininkai, ži
nodami, jog kaip demokratų, 
taip repu'blikonų partijų dabar
tinė politika yra žalinga darbi
ninkams ir unijoms, bet ten 
yra pagaminę rezoliuciją prieš 
PCA — trečiąją partiją. Už
puola ir Henry Wallace, trečio
sios partijos kandidatą į pre
zidentus, būk jis laikosi komu
nistų linijos. *

. Vietoje šaukti žmones kovon 
prieš reakciją, tai reakcijos 
viešpatavimą teisina, būk už 
tai kaltas Wallace ir komunis
tai. Sako, kad jeigu nebus at
šauktas Tafto-Hartley bilius, 
tai už tai bus kaltas Wallace ir 
organizavimas trečiosios parti
jos. Tai vcidmaihystė.

Pasirodo, kur reakciniai ele
mentai turi didžiumą lokaluose, 
tai sudaro balsavimus, su pa
galba NLRB ir priima rezoliuci
jas prieš komunistus, prisiekia, 
kad viršininkai nėra komunis- 
tai. Tuo kartu varo kampaniją 
prieš H. Wallace ir trečiąją 
partiją. Bet jiems ir taryboje 
nepavyksta, nes iš 18-kos daly
vavusių, tai 4 balsavo prieš tą 
rezoliuciją. Reiškia, negalėjo 
vienbalsiai rezoliuciją priimti. 
Panašiai įvyko neseniai Wash
ingtone, kur centralinėje tary
boje balsuojant trečiosios par
tijos klausimu rezoliuciją, tai 
už ją buvo 33 ir prieš balsavo 
11. Reiškia, ir ten vieningai 
negali pasmerkti trečiosios par
tijos judėjimo.

Taip yra tarpe vadų, gi ka
da pasikalbi su CIO unijų ei
liniais nariais, darbininkais 
dirbtuvėje, tai pasirodo, kad jie 
stoja už trečiosios partijos su
darymą, už H. Wallace kandi

datūrą. Darbininkai mato, prie 
ko veda Trtimano politika, kad 
gyvenimas kasdien blogėja, kad 
taikai pavojus daromas.

Išeina, kad kada bus suda
ryta trečioji partija, pastatyti 
kandidatai, tai daugelis darbi
ninkų neklausys tų vadų, kurie 
yra įsikabinę į reakcinių demo
kratų ir republikonų skvernus, 
bet balsuos už progresyvius 
kandidatus, kurie stoj& už tai
kos politiką ir Amerikos žmo
nių gerbūvį. Unijistas.

Kenosha, Wis.
LLD 94 Kp. Veikla

Vasario 4 dieną pas A. 
Rakštį atsibuvo susirinkimas 
LLD 94 kuopos. Tarpe kitų 
draugijos reikalų buvo skaity
tas laiškas iš Centro reikale 
vajaus. Antras laiškas “Vil
nies” rengiamo bazaro reika
le. Po apkalbėjimo pasirodė, 
kad šiais metais jau yra gau
ta du nauji nariai. Visi pa
sižadėjo gaut naujų narių iki 
sekančio susirinkimo.

“Vilnies” bazarą taipgi nu- 
sitarėm rehit visais galimais 
būdais. Blankas paėmė drg, 
Pakšienė ir visi draugai pasi
žadėjo kuom nors paremti 
“Vilnies” bazarą.

Kuopos susirinkimuose išvys
tyta gražus draugiškumas: po 
susirinkimų narius kas nors 
pavaišina, šiame susirinkime 
drg. Pakšienė pavalgydino 
keptais makaronais su sūriu. 
Dėl sekančio susirinkimo B. ir 
V. pasižadėjo ką nors pasirū
pinti. Tai gražus pavyzdys.

Parengimas su Dovanomis
Vasario 21 dieną German- 

American Home LLD 94 kuo
pa rengia balių su dovanomis. 
Moterys sako, kad pirmas to- 
kis parengimas bus Kėnosho- 
je. Visi, kuriems laikas pa-

vėlina, atsilankykite j šį pa
rengimą.

Atvyksta LKM Choras 
LKM Choras

Balandžio 18 dieną German- 
American Home mus links
mins Chicagos LKM Choras 
vadovybėj, J. Kenstavičiaus. 
Kas čia bus, koncertas ar ope
retė, pranešime vėliau.

Trumpi Pranešimai
Praėjęs “Vilnies” vajus bu

vo sėkmingas Kenoshoje, ne 
tik kad seni skaitytojai atsi
naujino dienraštį “Vilnį,” bet 
gauta keletas ir naujų skaity
tojų. “Vilnis” Kenoshoje yra 
populiariškiausias laikraštis ir 
turi daugiausia ’ skaitytojų. 
Taigi, nors šiais metais mes 

-gavom daugiau punktų negu 
praeitais metais, bet milwau- 
kietis Jutis padarė mum di
delę sarmatą sumušdamas 
punktais Kenoshą, ko mes vi
sai nesitikėjome.

Smagu pasveikinti draugą 
Jutį. kuris gražiai pasidarba
vo Milwaukeje dėl “Vilnies” 
labo. Atrodo, kad mes keno- 
shiečiai susilauksime tvirto 
konkurento iš šiaurės.

Būtų labai pagirtina, kad 
draugai mihvadkiečiaj pasi
darbuotų ir organizacijų va
juj, LDS ir LLD. Sukruskim, 
draugai kenoshi.ečiai, kad iš 
pirmaeilio veikimo Wisconsin 
valstijoje nepasiliktume už
nugaryje kitų kolonijų.

Kenoshietis.

SANDELIS knygų
IR ŽOLIŲ

ANGLIJA IR FRANCIJA SIUNDĖ NACIUS 
UŽPULTI SOVIETŲ SĄJUNGĄ

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE j
Valgykite Pietus pas I

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c

Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų
VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
-   - - • d . - _ 1. - - ------------------ -------------- ------------ ■ —

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,* pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. #

x Valgiais ir gėrimais aptąrnaujamė Žemom kainom.

—*i—Į* 

j August Gustas
BELTAIRE FLORIST

i Lietuvis Kviėtkų Pardavėjas 
6762 FOURTMAVE., BROOKLYN 20, N. Y.

1 - ’ ’ (kamp. 68th Št.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt, telefonuokite
, SHorefėad 8-9380
H Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, i 

(l ko jūs reikalausite. i

n Specialistai Pritaikymui ~ ,
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams ■ 

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

į—™—-------------------------------- 1---------------------------------4

Paul Gustas Funeral Home, ■
X • INC. i

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. I 
,, Skersai gatvės nuo Armory 1

LIETUVIS LAtSNlUOTAS GRABORIUS I 
lt ' 1

h Telefonuokite dieną ar naktį !
,, EVergreen 7-4774 !
n ' ' t J

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- J
I giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, į

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. I
n • Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
i- kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
i .Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeinfom sulyg parei-
II kalavlmo. Mūsų telefonas niekad nemiega. t

I •.«      —*—w•—t*—v—•M—®f—

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti '"lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. I’a- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ......................................

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

kų jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ....................... .,....................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ........................................
Dainų Krfygn, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

ptveikslais.......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynejc—ir apie du 

brolius ............. ....................................
Erodas Boba, velniškas ■ tiltas per Ne

muno Upę .... ............................ 1.........
Eustachijušas, apysaka Iš pirmutinių 

amž. krikščionybės t... ........................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi......... .....
Geros Rodos, su daugeliu gorų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grlgorlns, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ............... '............................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.L ..............................
Kabalas, Ihimės rodyklė, su Saliamono 

nosie ................................. M..................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .......;........................ .
keliautojai, j Šventų Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspčjimai laimių 

rašant paikutes . ....................... ......
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg, su paveiksi..............................
Nedoras Žydas, {domūs skaitymai .......
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .. ........................ ......
Piloto Galaš, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas; kur j| gali Atrasti, ir 

viskų paskui žinoti ............................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ...........     ;

Praloto Ollšausko Nuopelnai už Nu- 
.smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius žmones. Kankina, y8u pa
veiksi. įrankių kankinimo l........~..

Ragana, graži apysaka .......................
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes Užslėptas .. ;....... ....... ;...... ......... I

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai . .........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................ :
Trys Užkeiktos Karalaites ....................
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga I 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ............................ .....................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... ..
Savlzrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. 
Saulės .Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sve|kata, ligoniams knygute, aprašo 

apie 350, visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ......................................

Laiškams popiera, rašyti į Lictuvų, su 
apię 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija .................... :
Dvi uncijos .........................  ..... •

$1.75

75c

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c
25c

25c

35c

35c

30c
15c
35c
25c*

35c

25c

35c

15c

25c
35c
35c

25c
35c

65c
50c
25c

25c
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50
25c

$1.50

$1.00
25c

50c
$1.60

45c

25c

$1.25
$2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas .... .................................
Nėrvų pastiprintojas ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo 'kosulio, ^dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio Ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ....... .
Palangos Trajanka, ilnkanios šaknys 

užpilti ant degtinės .    _
Išvalymui Akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje ...........................................................
Vidurių valytojas' .......................................
NUo visokių reuniatiškų šausgelų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligės diabetų ............................._
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .......................... I
Nuo užsisenįjįisio nosies ir galvos ka

taro (hayfever)  .................... . ......... . $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00, <5
Nuo Pailių ...............................
NUo 
Nuo 
NUo 
Nuo 
Plaukų tbiilkaš, augina plaukus, valo 

hlaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražllimo ... ...    ~............ 60c
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

M. 2UKA1TIS.
384 SL, SpencefpoH, N. t.

($dv.)

Pailių 
vandenines ir Širdies ligų 
nemalonaus kvapo .............
surūgusio pilvo (heartburn) 
vęncriškų ligų ......................

60c
85c
60c
60c
60c
60c

75c

. 60c 
60c 

. 60c 
85c 

. 85c 
'. 75c 
$1.25

85c 
60c 
85c 

. 85c 
$1.25

(Tąsa nuo 1 pUslap.) 
pasidalinimo; esą, tam tik
ros žemės užsienyje būtų 
paskirtos vokiečių bizniui, 
o tūli kiti svetimi kraštai 
— anglų prekybai. Be to, 
Anglija pripažintų Vokieti
jai teisę daugiau gauti “vie
tos gyventi” kai kuriose 
svetimose žemėse, o naciai 
turėtų pripažinti Anglijai 
daugiau “gyvenimo vietos” 
kituose kraštuose.
Helmuth Wohlthat, ekono

minis Hitlerio patarėjas, 
atsilankė į Londoną ir siū
lė Anglijai tokią sutartį 
1939 m. liepos mėnesį, tik 
apie porą mėnesių pirm ka
ro pradžios. Tuometinis Vo
kietijos ambasadorius Lon
done, Herbertas von Difk- 
sen pranešė Berlyno val
džiai ^įpie tų derybų eigą.
Tarėsi apie Nekjaiiavimo 

Sutartį
Anglijos užsieninės pre

kybos ministras Robertas 
S. Hudson ir vyriausias an
glų premjero Chamberlaino 
patarėjas Sir Horace Wil
son 1939 m. birželio ir lie
pos mėnesiais slaptai derė
josi Londone su Hitlerio pa
siuntiniu Wohlthatu apie 
nekariavimo sutartį tarp 
Vokietijos-ir Anglijos ir a- 
pie pasidalinimą prekybos 
sritimis pasaulyje. Wohlt
hat tuomet buvo Hitlerio 
ketverių metų plano komi- 
sionierius.

Visa tai parodo Berlyno 
valdžios dokumentai, ku
riuos sovietinė kariuomenė 
surado rytinėje Vokietijoje.

(Anglijos ministro Hud
son© derybų . sekretai su 
Wohlthatu ištrūko viešu
mon 1939 m. liepos mėnesį. 
Dėl to kilo didelis skanda
las. Hudsonas prisipažino. 
Bet Anglijos premjeras 
Chamberlainas, Municho 
“didvyris”, viešai teisinosi, 
būk pats nieko nežinojęs 
apie savo ministrų sąmoks
lus su naciais.)

Anglų Pasižadėjimai 
Hitleriui

Vyriausias prem. Cham
berlaino patarėjas Wilsonas 
ir ministras iludsonas pa
žadėjo, kad Anglija “leis 
Vokietijai vartoti viešpa
taujančią įtaką rytiniai- 
pietinėje Europoje” (ypač 
Baltijos kraštuose, Lenkijo
je ir Ukrainoje).

Jeigu Vokietija pasirašys 
sutartį su Anglija —pasi
dalinti srįtis, kur privalo 
viešpataut Vokietijai,* o kur 
Anglija,—tai anglų valdžią! 
atšauks tik ką duotą užtfk- 
rinįmą Lenkijai. Tuomet Ari 
glija nesikiš į nacių ginčus 
su Lenkija dėl Dancigo ir 
Pomorzės (Lenkijos korido
riaus) — anglai leis vokie
čiams tuos ginčus išspręsti 
taip, kaip naciam patinka.

Vokietijos ambasadorius 
von Dirksenas tuomet ra
portavo iš Londono savo 
valdžiai Berlyne štai ką:

“Anglija, ginkluodamas! 
ir ieškodama talkininkų, 
nori sustiprėti ir pasivyti 
(fašistinę) Ašį, bet tuo pa
čiu laiku Anglija nori drau
giškai susitarti su Vokieti
ja.”

Anglijos ir Franci jos x 
Išsisukinėjimai

Anglija ir Francija tik 
nudavė, būk nori padaryti 
tarpusavio apsigynimo su
tartį su Sovietais, bėt ang
lai - francūzūi delsė, reika
lavo visokių išimčių ir statė 
įvairias kliūtis, taip kad su
tartis būtų bergždžia. To
dėl Sovietai negalėjo susi
tarti su Anglija ir Francija.

Francija atsisakė duoti 
bet kokios pagalbos Sovie

tam, jeigu vokiečiai užpuls 
Tarybinę Lietuvą, Latviją 
ar Estiją.

'Anglija žadėjo bendram 
apsigynimui duoti tiktai 
penkias pėstininkų divizijas 
ir vieną mechanizuotą divi
ziją; o Sovietai sutiko pa
siųsti ' frontan apsigynimui 

-137 divizijas, 5,000 patran
kų, iki 10,000 tankų ir ka
rinių automobilių ir dau
giau, kaip 5,000 karinių lėk
tuvų. Tad anglai, siūlydami 
viso šešias divizijas, tiktai 
juokus krėtė iš svarstomojo 
Anglijos - Franci jos- - So
vietų bendro apsigynimo 
nuo Hitlerio.

Aukščiausi Anglijos - 
Francijos smegenys derėjo
si su naciais; o į de'rybks 
su Sovietais siuntė tiktai 
pasturlakus..,

Lowell, Mass.
Mūsų Koncerte Dainuos 

Konstancija Menkeliūnaite 
Tai tur būt didžiausias ir 

gražiausias įvykis bus pas mus 
šį šeštadienį, vasario 21 dieną, 
kuomet rengiamas labai gražus 
koncertas, kuriame dainuos 
garsi dainininkė ir didžiai ger
biama viešnia iš Italijos — 
Konstancija a M enlceliūnai t ė.

Konstancija neseniai atvažia
vo iš Europos ir dabar čia be
sisvečiuodama duoda kolonijo
se puikiausius koncertus vėl ža
vėdama lietuvišką publiką, kaip 
ir seniau, dešimt metų atgal, 
kuomet liaudis ją taip mylėda
ma pasitikdavo ir gausiai klau
sydavosi jos malonaus dainavi
mo.

Taigi, vietinės pažangiosios 
lietuvių organizacijos ir šį kar
tą rengia tą puikųjį koncertą 
Lowellio Lietuvių Piliečių Klu
bo viršutinėje svetainėje, 14 
Tyler St., pradžia.7:30 vai. va
kare.

Nepamirškite vasario ( Feb
ruary) 21 dieną! įžangos bilie
tas bus 50c ypatai.

Į Menekeliūnaitės koncertą 
yra užprašytas dainuoti ir Ig
nas Kubiliūnas, garsus barito
nas, kurį irgi publika labai my
li.

Kadangi Menkeliūnaitę visi 
geriausia myli ir jos įdainuo
tais rekordais visi grožėjasi, 
tai dabar dar kartą teks vi
siems pasiklausyti jos gyvo dai
navimo.

Visi lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti be skirtumo pažiūrų 
ir nesivėluoti, nes koncertas 
prasidės punktualiai, kaip 7:30 
valandą.

Prašau Laisvės^ skaitjrtojų 
pakviesti savo pažįstamus į šį 
gražų koncertą, o atsilailkę 
gaus pilną pasitenkinimą ir pa
simatymą su brangia viešnia.

J. M. Karsonas.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Vasario 19 d.,, bus rodoma jdomi 
filmą “Hello Moscow” — Liet, salė
je, Main ir Vine Sts. 7:30 vai. vak. 
Įžanga 65c. Taipgi bus rodoma ir 
kiti įdomūs paveikslėliai-žinutės. 
Kviečiame; vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Rcnga I\VO ir Lietu
vių Komitetas. (40-41)- *

________ f _____

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

mas įvyks • 19 d. vasario, 8 v. v., 
735 Fairmount Ave. Draugės visos 
dalyvaukite ir atsiveskite naujų na
rių. -- H. Mattes, sekr. (40-41)

F. W. Shalins
(SHAL1NSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Sutelkiau, garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto./
Tel. Virginia 7-4499 ____

<* miįi if* HHXMxiiwimF

Paslėptas Ilgesys
Gyvenu svetimtaučių apgy

ventam kampely, kur randasi 
viena kita .lietuvių šeima. Iš
gyvenus apie 18-ką metų to
je pačioje vietoje jaučiuosi 
kaip tikroj savo tėvynėj. Pa
mylėjau tą aukštą kalną, ty
rą orą ir gražiąsias apylinkes, 
ypač “vasaros metu.

Per dieną dirbdama dirbtu
vėje, o vakarais apžiūrėdama 
savo šęimą, kuri susideda iš 
trijų asmenų, turiu pakanka
mai laiko* pašvęsti skaitymui, 
rašymui ir pramogoms.

Draugiško pobūdžio pra
mogose tenka daug dalyvauti, 
bet jos manęs iieUžinteresuo- 
ja — neduoda tikrojo širdies 
ir dvasios peno. Dalyvauju 
jose, nes mandagumo žvilgs
niu būtų negražu apleisti. Da
lyvauti laisvosios minties žmo
nių sušiėjimuose būtą labai 
prie širdies, bet gyvehant su 
priešingos nuomonės asmeniu 
ir norint išvengti šeimyniškų 
nesusipratimų, esu priversta 
tylėti ir drebėti.

Gimimo data rodo ilgą, il
gą pragyventų metų eilę. Ne
atsižvelgiant to, kyla noras eit 
aikštėn—dvikovom ''Yra noras 
remti, dirbti ip padėti savo 
idėjos draugams, nors biskutį, 
nors dalelę. Kaip ta darbšti 
skruzdėlė, gal atneščiau vie
ną sumintą grūdą ir padėčiau 
prie skruzdėlyno. Tuomet lais
vai atsikvėptų manoji širdis, 
atsiminus, kad tą trumpa nuo 
prakaituoto darbo atlikta mi
nutė nenuėjo niekais.

Tačiau, svajonės lieka sva
jonėmis.

Dienai brėkštant, kyla no
ras bėgti paskui darbo nuvar
gintas minias ir šaukti: 
Draugai, kur jūs? Ir aš su 
jumis! Nakties tyla nusmel
kia mano mititis ir pavargu
sios akys merkiasi keliaujant 
sapnų pasaulin.

Kaip rytmečio rasa gaivina 
pageltusią rožę, taip maiie 
ramina viena mintis: Bus lai
kas, kada ir mano visų pa
mirštas vardas bus už laisvę 
kovotojų eilėse. Pranutė. ' 

"geri pietūsi!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Dontikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.ė------------------------------------ a

ĮSAKYTA VOKIEČIAM 
GAMINT ALIUMINĄ, 
NEPAISANT POTSDAMO I

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos ir Anglijos kari- V 1 
niai gubernatoriai vakari- \ | 
nėję Vokietijoje įsakė vo- Va 
Riečiams kast iš žemės ir 
apdirbinėt aliuminą, nors 
Potsdamo konferencija aiš* 
kiai tatai uždraudė. Nes a- 
liūminas yra ir svarbi kari
nė medžiaga. Amerikonų 
komandierius gen. Clay pri
pažino, jog tuo įsakymu 
laužo Potsdamo konferenci
jos nutarimą, bet jis aiški
no, kad aliumino gamyba 
“reikalinga vokiečių ūkiui” 
ir kad anglai-amerikonai 
kontroliuos aliumino kasi
mą ir apdirbimą.
MEKSIKOS MAINIERIAI I 
RAGINA SUVALSTY- 
BINT KASYKLAS

Mexico City. — Meksi
kiečiai metalų mainieriai 
šaukia valdžią perimti ka
syklas į Valstybės nuosavy
bę. Amerikonų Smelting 
kompanija išnaudoja 90 
nuošimčių meksikienių ka
syklų pagal Meksikos val
džios leidirtius.

BAR & GRILL1
į LIETUVIŠKA ALUDĖ į

DEGTINĖ, VYNAS ir i; j 
ALUS

Kanados j
Black Horse Ale į

JOSEPH ZE1DAT i

411 Grand St 1
Brooklyn, N. Y.

J. J. Kaškiaučius, M. D.|
530 Summer Avenue, X

Newark 4, N. J. 8 į
HUmboldt 2-7964 $

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios ,

426 LAFAYETTE ST., L
Newark 5, N. J. z 1

TeL MArket 2-5172
: - —j

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
i Štfevėn Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 
s 
Il»UtKIAUSlA LIETUVIU REStAtJRACWA BROOKLYNE 

paukštienos Pietus sekmadieniais

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROQKLYN, N. Y.
?. i. Tei. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
' LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Btooklyne

1 . PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

i w

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

1
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New\trito^fe^feZinioi 250 Miestu Majoru 
Suvyko New Yorkan

į

I

Elksy Sukaktis
Amerikoje gyvuoja didžiulė 

fratemalė organizacija (pana
ši į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą), kuri vadinasi 
Benevolent and Protective 
Order of Elks. Sutrumpintai 
ji žinoma tik kaipo “Elks.”

New Yorke gyvuoja Elks’ų 
1-ma kuopa arba L lodge ir 
šiai kuopai šiomis dienomis 
sukako lygiai 80 metų.

Praėjusį šeštadienį viešbutyj 
Astor ši Elksy kuopa buvo 
suruošus! pietus, kuriuose da
lyvavo 900 asmenų, j Pietūs 
buvo 80-tinėms sukaktuvėms 
paminėti.

Elksai turi savo kuopas per 
visą šalį. Tai turtinga orga
nizacija, turinti milijonus do
lerių turto.

AUKOJO LAISVĖS BAZARUI

P. Grabauskas, Brooklyn, 
Chas. Zaveckas, B’klyn,

Kūjelis Buvo Jo 
Talkininkas

$2.

Charles Minneci, 50 metų 
amžiaus, užlaiko batų taisytu- 
vę (991 Second Ave., Manhat- 
tane). Kaip jis pats sako, pas 
jį aną dieną atėjo jaunas vai
kinas, 19 metų amžiaus, Shuf
ord Webb Masten, ir prašė, ar 
batsiuvis leistų ’jam ten sušilti.

.Minneci leido. Paskui vaiki
nas prašė iškeisti jam dolerinę. 
Batsiuvis pradėjo keisti ir ber
niokas pamatė, kad pas batsiu
vį yra daugiau pinigų. Tuomet 
vaikinas smogė batsiuviui į gal
vą, bet pastarasis nepargriuvo. 
Užuot griuvęs, jis pasigrobė 
kūjelį ir pradėjo juo smogti 
vaikinui galvon. Masten’as bu
vo baisiai sužalotas, sukruvin-

- tas. Praeiną pro šalį žmonės 
matė, kame dalykas ir tuojau 
pasaukė policiją. Pastaroji su
areštavo abu.

Vaikinas, beje, buvo atvykęs 
iš Stamfordo, Conn.

Macos ir Vynas 
Europos Žydams

' žydų Joint Distribution 
Committee paskelbė, kad 900,- 
000 Europos žydų per seka
mas Velykas gaus iš Amerikos 
5,000,000 svarų macų ir iš ma
cų pagamintų valgio porcijų. 
Taipgi siunčiama 18,000 “kei- 
sų” velykinio vyno.

Pavogė Boksininko Pinigus
Lengvasvoris boksininkas 

Livio Minelli prieš tūlą lai
ką boksavosi Philadelphijoj. 
Rungtynes jis pralaimėjo, bet 
gavo $4,100, kuriuos parsive
žė namo ir pasidėjo savo kam
baryj (6 W; 70th St.).

Po keleto dienų apsižiūri, 
kad jis ir pinigų neturi—kažin 
kas pavogė.

Taigi boksininkas Minelli 
pralaimėjo ne tik rungtynes, 
bet ir gautus už jas pinigus.

Metaiurgistai Mitinguoja
3,000 metalurgistų, narių 

American Institute of Mining 
arid Metallurgical Engineers, 

*• pradėjo savo penkių dienų su
važiavimą. Sesijos vyksta 
Pennsylvania viešbutyj/ Su
važiavime bus pateikti prane
šimai apie gamtinius turtų 
šaltinius kituose kraštuose; 
bus gvildenami ir kiti svarbūs 
klausimai.

30,000 Klausėsi Wallace o Kalbų; 
Šiandien Bronxe Rinkiniai

Praėjusį sekmadienį Henry 
A. Wallace sakė New Yorke 
dvi kalbas, kurių klausėsi apie 
30,000 žmonių.

Jis kalbėjo dviejose vietose 
—Harleme ir Bronxe. Pasta
rojoj vietoj Wallace ragino 
24-to distrikto balsuotojus pi
liečius, kad jie šiandien pa
duotų savo balsus už Leo Isac- 
soną, Amerikos Darbo Parti
jos kandidatą kongresmano 
vietai.

Šiandien, vasario 17 dieną, 
24-tajame kongresiniame dis-, 
trikte (Bronxe) įvyks kongres
mano rinkimai.

Amerikos Darbo Partija ir 
visi Wallace’o šalininkai ragi
na pažangiuosius piliečius bal
suoti už Leo Isacsoną kaipo 
progresyvų vyrą, kaipo Roose- 
velto politikos tęsėją, kaipo 
žmogų, kuriam rūpi pasaulinė 
taika ir zAmerikos liaudies 
gerbūvis.

ADP ragina piliečius bal
suoti anksti, balsuoti už Isac- 
soną.

Henry A.. Wallace smerkė 
Trumano 
klausimu, 
Trumanas 
dams, tiek
ba žydiškai, o veikia—arabiš
kai,” pastebėjo Wallace.

O kai dėl negrų,—Truma
nas nuduoda didelį negrų 
draugą, tačiau Jungtinių Vals
tijų ginkluotose pajėgose ne
grų segregacija tebepalaiko
ma. Jeigu Truman u i rūpėtų 
rasių lygybė, tai jis pavarytų 
iš vietos apsigynimo sekreto
rių Royall, kuris palaiko ne
grų segregaciją.

Henry A. Wallace ragino

t

LEO ISACSON

Apie Aido Chorą
Aidiečiai dainuos Laisvės 

bazaro šeštadienį ir pirma
dienį, 21 ir 23 d. .vasario. 
Choriečiai , būtinai dalyvauki
te tais vakarais.

Kadangi aidiečiai patarnau
ja Laisvei kiekviename atsi
šaukime, tad Laisvės adminis
tracija ir direktoriai nutarė 
aidiečiams šiek tiek atsiteisti, 
įleidžiant juos nemokamai per 
visus bazaro vakarus. Mes 
dėkingi Laisvei už tą malonų 
žestą, tad dalyvausim kiekvie
ną vakarą ir stengsimės pa
daryti bazarą sekmingiąusiu.

Ateinantį penktadienį, aidie
čiai neturės pamokų, nes visi 
dalyvaus bazare, o mūsų mo
kytojas Jurgis Kazakevičius, 
su savo orkestru, linksmins 
visus ne tik 
ir per visus

penktadienį, bet 
vakarus.

politiką Palestinos 
sakydamas, jog 

pataikauja tiek žy- 
arabams. “Jis kai-

Amerikos progresyvę visuome
nę vienytis, nes šiais metais 
Amerikos žmonėms bus pasta
tyta svarbi problema išspręsti: 
reikės išrinkti naujas kraštui 
prezidentas, reikės išrinkti 
naujas žemesnysis atstovų bu
tas ir trečdalis Jungt. Valsti
jų senato.

nutarė rengti d.
Menkei iūnaitei 

bendrai

Aidiečiai
Konstancijai
koncertą Brooklyne
su LMS 3-čia apskritim ir iš
rinko komisiją, kuri susižinos 
su apskrities komisija.

žodžiu, Wallace praėjusį 
sekmadienį išstojo su griežta 
Trumano administracijos kri
tika ir su kietu žodžiu, šau- 

Į kiančiu Amerikos liaudį budė
ti.

Dviejose salėse, kuriose 
Wallace kalbėjo, toli gražu 
netilpo publika; tūkstančiai 
žmonių apyšaltame ore stovė
jo išlaukyj salių ir atidžiai 
klausėsi buvusiojo vice-prezi- 
dento kalbų, dažnai jam karš
tai plodami.

“Pono Amerikono” komisija 
pranešė, kad rolės išdalintos 
vaidintojams ir jau turėjo po
rą pamokų. Dainos taipgi jau 
paruoštos ir tuoj po bazaro 
pradėsime visi dirbti, kad mū
sų perstatymas “Pono Ame
rikono,” balandžio 25 d., bū
tų vienas iš geriausių mūsų 
pasirodymų.

Tad, aidiečiai, dalyvaukite 
pamokose kiekvieną penkta
dienį ir ateikite laiku, 8 vai. 
Kviečiame naujus narius da
bar, kad galėtumėt bendrai su 
mumis pradėti lavintis šio vei
kalo dainas iš pradžių.

Eva.

Pasikalbėjimas su Buvusiu Ievutės
z __ •> y

Paulėkiūtės Mokytoju
—Aš asmeniškai pažinau 

Ievutę Paulėkiūtę, W. Rocke- 
fellerio nuotaką, — sako Vin
cas Rudaitis, Laisvės spaustu
vės technikas.

—Kas tave supažindino su 
ja? — užklausė Įvairūnas.

—Jinai buvo mano mokinė 
Chicago.]. Tuomet progresy
viai palaikė lietuvių kalbos 
mokyklėlę, ir aš buvau7 mo
kytojas. Paulėkiūtė tada bu
vo apie 11 ar 12 metų am
žiaus, kai lankė mūsų lietu
višką mokyklėlę. Aš tada dir
bau Vilnies spaustuvėje, — 
paaiškino Rudaitis.

—Nežinau, ar jūs įkvėpėte 
jai lietuviškumą, ar kas kitas, 
—tęsė Įvairūnas.—Bet gražu, 
kad jinai nesidrovėjo pasisa
kyti lietuvaite visur, taipgi ir 
pačiose vedybose.

—Gabiai ji kalbėjo su repor
teriais vedybų iškilmėje, — 
įterpė Rudaitis. — Kada jie 
sakė, kad jos pavardė ilga — 
Paulėkiūtė, jinai atsakė, 
“Rockefellerio pavardė 
trumpesnė.”

—-Bet tu būtum galėjęs
kyklelėje išdėstyti amerikonu
kams ir amerikonukėms lietu
viams, jog, pavyzdžiui, šakni
nė, originale pavardė yra Pan
iekas, o galūnė — iūtė ženkli
na merginą, — pakritikavo 
Rudaitį Įvairūnas.

—Suprantama, kad ji pati 
tatai žinojo, bet neprisiminė 
reporteriams paaiškihti, jog 
pradinė, vyriška pavardė yra 
trumpesnė, — atsakė Rudaitis, 
ir beveik atšovė:—Tu manai, 
k^,d čiagimiai lietuviai ir lie
tuvaitės privalo ant galo liežu-

jog
ne

mo-

Mūsų didmiestin suvyko 
apie 250 Jungtinių Valstijų 
miestų majorų konferencijon, 
kurios sesijos prasidėjo pir
madienį ir tęsis tris dienas. 
Konferencija vyksta Waldorf- 
Astoria viešbutyj, pačiame 
didžiausiame ir gražiausiame 
New Yorke

Nemanykite, kad tie 250 
majorų — mūsų svečių — at
stovauja mažiukus miesčiukus. 
Ne! Kiekvienas jų atstovau
ja miestą, nemažesni, kaip 
100,000 gyventojų.

Tai bus 17-ta 
konferencija.

Mūsų miesto 
Dwyeris, kaipo 
be abejojimo,
žymiausią rolę konferencijoje.

Sakoma,‘ yra pakviesta vi- 
“žymių asmenybių,” 
konferencijai sakys 
Bus diskusuojami ne 
šalies reikalai, o ir

PRANEŠIMAS

metinė eilinė

majoras O’- 
šeimininkąs, 

vaidins pačią

*■

Brooklyno teisėjas 
nubaudė: Lambertą 
iki 15 metų k ai ė j i-

pasidarė” apie $1

Du Gydytoju “Neap 
kentėjai” Nubausti

Du- jauni vyrai, Harold Lam
bert ir Charles Richardson, 
buvo “pasibrėžę” pasipinigau
ti apvagiant gydytojų' kabine
tus. Iš viso, sakoma, jie api
plėšė apie septynis gydytojų 
ofisus ir ‘ 
865.

Dėl to 
Leibowitz 
—nuo 7V>
mo, o Richardsoną — nuo 15 
iki 20 metų.

Abu vyrai dar jauni i1- abu, 
beje, yra tarnavę kariuome
nėje.

Septyni Asmenys Sužeisti
Sęptyni asmenys tapo leng

vai sužeisti gaisre, kuris įvy
ko (praėjusį šeštadienį) po 
num. 1854—7th Avė., Man
hattan e.sa eile 

kurios 
kalbas, 
tik mūsų
tarptautiniai.

Netenka nei kalbėti, jog tū
li politikieriai bandys užsuk
ti majorus Marshallo planui 
pravesti Europoje.

Keturi Suimti, 
Kaipo Klastuotojai

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSU
Akountentas

BROOKLYN, N. Y.
Šiuomi pranešame, kad Šv. Jur

gio Dr-slės molinė vakarienė įvyks 
balandžio 24 d., L. A. Piliečių Klu
be, 280 Union Avė. Kviečiame vieti
nius ir iš toliau dalyvauti, taipgi 
prašome kitų organizacijų nieko tą 
dieną nerengti, bet kartu su mumis 
dalyvauti parengime. — Rengimo 
Komisija. (40-41)

Į Ėgzaminuojam Akis^ 
j Rašome Receptus 
i Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y

Tel. ST. 2-8342

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

iI

vio laikyti visus mūsų kalbos 
vingiavimus ir ^kabliukus, kaip 
lietuviški redaktoriai.

—Manau, kad turėjau teisę 
padaryti tau šią pastabą, kai
po buvusiam mokytojui,—tei
sinosi įvairūnas, ir užklausė: 
—Gal žinai ir tą farmą, kur 
d abar Paul ė k i ūt ės-Rockef ei le- 
rienės motina ir kiti giminės 
gyvena ?

—Man rodosi, kad žinau, 
-bet apie tai kitą sykį. O da
bar turiu dirbt,—tarė Rudai
tis, sėsdamas prie mašinos.

—Palauk, — sustabdė Įvai
rūnas.—Ar žinai, ką jinai at
sakė, kuomet reporteriai už
klausė, kur\daugiau jos gimi
nių, kad nedalyvauja vedy
bose ?

—Na, tai ką?—paįdomavo 
staptelėjęs Rudaitis.

—Jinai paaiškino reporte
riams, kad jos giminės farmo- 
je yra “bizi”—lietuviškus sū
rius raugia, k kaip rašo New 
Yorko Herald Tribune repor
teris.

—Tai jau ir užteks,—baigė 
Rudaitis. Rep.

Columbia universiteto vado
vybė 
brėžė 
laiku 
klos:
tapybos ir skulptūros.

pareiškė, kad ji pasi- 
praplėsti meną. Greitu 
bus įkurtos dvi moky- 
viena—dramos, kita —

metųJonas Skužinskas, 55 
amžiaus, gyvenęs 417 So. 4th 
St., Brooklyne, mirė vasario 
13 d., Creed mūre ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioj, 660 Grand Street, 
Brooklyne. Palaidotas va
sario 16 d., 10 vai. ryto, iš 
Atsimainymo Bažnyčios, šv. 
Trejybės kapinėse. Velionis 
paliko liūdesyj pamotę, 2 bro
lius, Juozą ir Motiejų, ir to
limesnes gimines.

660
Bus

Prašo Pagalbos

Matthew Stalzer, 50 metų 
amžiaus, gyvenęs 11 Ingra
ham St., Brooklyne, mirė va
sario 14 d., Kings County li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
Bieliausko koplyčioj, 
Grand St., Brooklyne.
palaidotas vasario 18 d., 2 vai. 
po pietų, Lutheran kapinėse. 
Paliko liūdesyj moterį Oną ir 
tolimęsnes gimines.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius' Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Cooper Union, technologijos 
mokykla, kuriai šiemet su
kanka lygiai 80 metų amžiaus, 
atsikreipė į visus savo alum
nus prarydama pagalbos—fi
nansinės pagalbos.

Dr. Edwfri S. Burdell, Coop
er Union direktorius, pažymi, 
jog mokyklai reikia pagerinti 
laboratorijos ir inžinierijos 
skyrius. Gi pinigų tam nėra.

William Kudroka, 1 rpėnesio 
amžiaus, namų adresas 6 New 
Hyde Park Rd., Floral Park, 
L. I. Kūnas pašarvotas Po
vilo Gusto ■ koplyčioje, 354 
Marcy Ave., Brooklyne.

Laidotuvės Įvyks vasario 18 
d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko liūdešyj mo
tiną Eleanor ir tėvą William. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
graborius Povilas Gustas.

Ruoškitės Būti Didžiuliame Laisves Bazare, 
Vasario 20, 21, 22 ir 23 d., Grand Paradise,

Brooklyne, Teikite Bazarui Dovanų!

1650—5th Ave., kamp. 19 St.g 
| BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569Telefonas EV. 4-3049

Valandos:

Valandos:

111 Ainslie St., 
Brooklyn, N. Y.

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną. ,

GERAI,PATARĘ BARBERIAI g

GYDYTOJAS

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

' BROOKLYN, N. Y.
T—2 dienom 
6—8 vakarais 

ji Ir Pagal Pasitarimais.
? Telefonas EVergreen 4-0203

atrodyti

231 Bedford Avenue
701 Grand St., arti Graham Ave., BrooklynBrooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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jūsų se- 
laužymo

11

Įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin —> 

Išdlrblmo,Leslie Beauty Shoppe 
148 MONTAGUE ST.

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

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinial 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

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

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

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

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil 
The demand will be great ... so avoid dia- 
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Udy’t BULOVĄ . . . modom 
l)M . • .

•33.7S

Keturi jauni vyrai buvo su
imti (praėjusį ketvirtadienį) 
kaipo banko čekių klastuoto
jai. Jie mokėdavo šuklastuoti 
gražiai čekius ir juos paleisti 
apyvarton “už tikrą pinigą.”

Iš viso^sakoma, šitie vyrukai 
buvo išleidę už apie $50,000 
netikrų banko čekių.

Suimtieji: Frank Raiola, 
Charles Di Vita, Anthony 
Chirielson ir Hugh McIntosh, 
—visi iš Brooklyno.

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Joseph Garszva
Undertaker &. Embalmer

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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 Avp., 
Chauncey St., Broadway Line.
. Tel.-GLenmore 5-6191

TONY’S
UP-TO-DATE

ĘARBER SHOP
ANTANAS LEFMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Peter 
KAPISKAS
• BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapislcas

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

ROBERT LIPTON
Jeweler
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