
LLD Dovanos ir Vajus. 
Garbinimas iš Baimės. 
Asilo Protas.
Garsinimas be Nagrados. 
Gyveno Ilgai, Dirbo Gerai.

Rašo A. BIMBA

šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugijos vajus skiriasi nuo 
pernykščio vajaus tuomi, kad 
geriausia atsižymėjusiems bei 
pasidarbavusiems vajininkams 
bus duodamos dovanos. Tiesa, 
mūsų dovanos labai kuklios, 
bet gražios ir naudingos. Pir
mieji penki gaus po “amžiną
ją” plunksną su Draugijos 
vardu. Du sekamieji gaus po 
vieno kurio dienraščio metinę 
prenumeratą, o aštuntasis — 
Liaudies Balso metinę prenu
meratą.

Svarbu ne tiek pati dovana, 
kiek atsižymėjimas ir garbė. 
Laimėjusieji dovanas žinos, 
kad jų pastangos buvo įver
tintos ir pagerbtos. Jų var
dai skambūs ’spaudoje ir 
Draugijoje.

Usterietis Simonas Janulis 
mano, kad jis niekam neužleis 
savo vietos. Jis jau turi ke
turis naujus narius.

Gerai būtų, kad ir kiti drau
gai atsilieptų. Padarykime 
šį vajų gyvu ir entuziastišku!
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Chicagos Draugas mano, 
kad vien poteriu ir Dievo va
lios nebeužtenka kunigų šlo
vės gelbėjimui nuo Bimbos. 
Bimba kunigus labai įžeidęs, 
kai pasakęs, kad šiais laikais 
visoje ašarų pakalnėje nesi
randa tokio katalikiško kuni
go, kuris gyventų taip skur
džiai, kaip gyvena skurdžiai 
parapijonai, iš kurių živnastį 
jis susirenka.

Draugas šaukia: “Nejaugi 
jūs, bolševikai, nė tiek neži
note, kad katalikai didžiuoja
si, kuomet jų kunigai yra so
tūs ir apsirėdę gražiai ir at
rodo kaip džentelmenai. . . ” 
(D., vas. 2 d.)

Tuo tai netikiu. Niekas 
• nėra girdėjęs protingą parapi- 

joną sakant: “Džiugu, kad 
mūsų klebonas pilvą vos pa
neša, o iš po lašinių jo kal- 
nieriaus nesimato.”

Bet “Iš Mažos Kibirkšties 
Galįs Kilt Kvailas Karas”

Washington.— Generolas 
Dwight D. Eisenhower, pa
sitraukiąs armijos štabo 
galva, sau^. 5 d. pareiškė, 
jog Sovietų Sąjunga neturi 
jokios intencijos iššaukti 
karą. Kalbėdamas Naciona- 
liame Spaudos Klube, gen. 
Eisenhower, tačiau, pridū
rė:

“Mes bijome tų kvailų 
dalykų, kurie iššaukia kvai
lą karą. Mažos kibirkštys 
užkuria didelius ’gaisrus.” 
' Jis užgyrė Marshallo pla
ną ir sykiu tvirtino, kad 
jokia didi šalis dabar neno
ri karo.
Eisenhower pagarbiai pri

siminė ir Sovietų maršalą 
Gregorą K. Žukovą ir sakė, 
jog labai norėtų su Žuko
vu pasikalbėti.

Truman Vėl Pranašauja 
Gręsiantį Krizj

Tik labai retas parapijonas 
kunigą garbina iš meilės. Da
vatka viena kita, tiesa, įsimyli, 
bet paprastieji žmonės kunigo 
klauso tik iš baimės, žmogus 
tiki dangum ir pragaru, nenori 
į pragarą patekti, tai atsiduo
da kunigo valiai ir atidaro 
jam savo kišenę. Keikia, bet 
aukoja niekada nepataiso
miems vargonams pataisyti!

Washington. — Prezid. 
Trumanas vėl įspėjo kong
resą, kad pavojingas ^krizis 
gali ištikti šią šalį, jeigu 
nebus suvaldyta infliacija 
— nuolatinis kainų kilimas. 
Jis pakartojo savo reikala
vimą duoti prezidentui ga
lią racionuoti svarbiuosius 
reikmenis ir 
nas ir' algas 
pramonėse.

Prezidentą’ 
staigus nupuolimas grūdų, 
mėsos ir kitų žemės ūkio 
produktų šėrų biržose, 
taipgi kritimas pramonių 
šėrų Wall Stryto biržoje, 
New Yorke.

užšaldyti - kal
tam tikrose

baugino ir

Pirmiausia kunigas iškrausto 
žmogaus galvą, o paskui ki
šenę. Jis pats tunka ir “džen- 
telmonauja,” o parapijonams 
pirštu į dangų rodo.

Tai šventa tiesa ir 
gas neturi teisės pykti 
tiesos pasakymą. Juk 
tuviškas posakis yra: ‘
rėk, ką kunigas daro, bet 
klausyk, ką jis sako.”

Arba: “Pekla dengta po
nais ir kunigais!” Biednų 
žmonių peklai nereikia. Kas 
kita, kai ten patenka klebo
nas arba ponas! Nedaug jų 
tėra, o uždengia daug.

Drau- 
už tos 
ir lie- 
Nežiū-

Iki šiol gal niekam į galvą 
neatėjo tokia mintis, jog ka
ro metu visam sviete buvo tik 
vienas protingas žmogus. Pa
siklausykite, ką rašo So. Bos
tono darbininkas:

“Ir aklas galėjo matyti ir 
durnas suprasti, kad tas, ■ ką 
ėmėsi griauti Rooseveltas ir 
Churchillas, išeis naudon o- 
viety Rusijai. Sunaikinus Vo
kietiją ir Japoniją, atsidarė 
keliai Rusijos >plėtimuisi i vi
sas puses.” (Darb., vas. 3.>

Atrodo, jog čia šneka iš 
numirusių prisikėlęs Hitleris. 
Rooseveltas, Churchillas ir 
milijonai Amerikos ir viso pa
saulio žmonių buvo durniai, 
kad sugriovė hitlerizmą. Taip 
gieda Darbininkas.

(Tąsa 5-me pusi.)

PREKYBOS SEKRETO- 
TORIUS KALTINAMAS 
KAI SĄMOKSLININKAS

Lincoln, Nebr. —Jungtin. 
Valstijų valdžia užvedė by
lą prieš Union Pacific Ge
ležinkelių kompaniją, kaipo 
laužytoją įstatymų prieš 
trustus. Washington© tei
singumo department© advo
katas Joseph McDowell kal
tino prekybos sekretorių 
W. Averellį Harrimaną, 
kaip sąmokslo vadą apeiti 
tuos įstatymus, sauvališkai 
kelti važiuotės kainas ir 
slopinti varžytines iš kitų 
geležinkelių ir auto-busų 
linijų pusės.

Toks sąmokslas buvo pa
dalytas ir vykdomas bent 
1932-1943 metais, kuomet 
Harrimanas buvo Union 
Pacific Geležinkelių pirmi
ninkas.

Harrimanas andai buvo 
ir Amerikos amabasadorius 
Maskvoj.

Deųiokratinė - partizanų 
valdžia šiaurinėje Graikijo
je įsteigė jau 200 mokyklų, 
žemė ten dirbama 80 nuo
šimčių.

Washington. — Genero- 
C. G. Helmick pasakoja, 
kad Sovietai šiaurinėje Ko
rėjos pusėje karinai išlavi
nę 250,000 korėjiečių. -

Athenai, Graikija. —De
mokratinė - partizanų val
džia šiaurinėje Graikijoje 
paskelbė amnestiją (baus
mės dovanojimą) politi
niams nusikaltėliams, apart 
tų, kurie buvo sužinūs ša
lies išdavikai, fašistiniai te
roristai ir savanoriai naciu 
bendradarbiai.’ Demokrati
nė valdžia taipgi pasižadėjo 
nekeršyti tiems monarchis- 
tų armijos kariams, kurie 
pereis į partizanų pusę.

žemė Valstiečiams
Partizanu valdžia šiauri

nėje Graikijoje padalino 
valstiečiams dvarų žemes, 
jų tarpe ir karaliaus Pau
liaus 8,000 akrų dvarą.

Šanghai, Chinija. — Un
ited Press praneša, jog chi- 
nų komunistų junginiai jau 
įsiveržė j Mukdeną, didžiau
sią Mandžurijos miestą.

Kiti komunistų kariuo
menės daliniai įsiveržė į 
Suchiatun miestą ir gele
žinkelių mazgą, 10 mylių 
nuo Mukdeno.

Čiang kai-šeko tautinin
kų valdžia pripažįsta, kad 
jos armija atsidūrė labai 
pavojingoje padėtyje Muk
dene ir apygardoje. Komu
nistai puola tautininkus pa
čiame Laoyange, svarbiame 
mieste su geležinkelio sto- 
čia; atakuoja Taianą ir ei
lę kitų miestų Mukdeno sri
tyje.

Sovietų Seimas Uždraudė 
Vedybas su Svetimšaliais 
Panaikino Mirties Bausmę; Pašalino Du Valdininkus už 
Apsileidimą; Užgyrė 388 Bilionų Rublių Sąmatą

Maskva. — Sovietų Aukš
čiausioji Taryba (seimas) 
užgyrė įsakymus, kuriuos 
pirmiau išleido jos prezidi
umas, būtent:

Uždrausta sovietiniams 
piliečiams ir pilietėms susi
tuokti su svetimšalėmis bei 
svetimšaliais; panaikinta 
mirties bausmė, bet paaš
trinta kitokia bausmė 
tiems, kurie išduos valsty
binius sekretus.

Aukščiausioji Taryba pa
tvirtino vyriausybės spren
dimus, kurais buvo paša
linti teisingumo ministras 
Nikolajus M. Ričkovas ir 
valdinio meno komiteto pir
mininkas M. B. Chrapčen- 
ko.

Ričkovas pašalintas už 
tai, kad buvo apsileidęs ir 
neatliko savo pareigų. Jo 
vieton tapo paskirtas gene
ralis prokuroras Konstan
tinas P. Goršeninas.

Chrapčenko pavarytas to-

dėl, kad jis, kaipo meno ko
miteto pirmininkas, nedavė 
teisingos vadovybės ir ne
sulaikė kenksmingų nu
krypimų literatūroj ir ki
tose meno.šakose.. Dabar jo 
vieton paskirtas Polikar
pas Iv. Lebedevas.

Baigiamojoj ' Aukščiau
sios Tarybos sesijoj vas. 5 
d. valdžia pateikė pareiški
mą, kuris sako: Galima bus 
sėkmingai įvykdyti pirmąjį 
pokarinį Penkmečio planą, 
jeigu bus padidinta gamy
ba ir jeigu bus taupiai ve
damas šalies ūkis šiemet.

Aukščiausioji Taryba už- 
gyrė, su tūlais pataisymais, 
valdžios biudžetą (pajamų 
ir išlaidų sąmatą) — 388 
bilionus rublių išlaidų ir 429 
bilionus rublių įplaukų.

(Rublis dabar oficialiai 
yra 20 amerikinių centų; 
tik svetimų kraštų atsto
vams daroma nuolaida ir 
jiems už dolerį duodama 8 
rubliai.)

Jungt. Tautų Atstovas Giria 
Bulgarų Vaikų Aprūpinimą

Tūkstančiai Graikų Pagerbė 
Nužudytus Demokratus

GEN. PROKURORAS PRIPAŽĮSTA, 
KAD JIS NETURI FAKTŲ ĮTARIMAM 
PAREMTI PRIEŠ KOMUNISTUS
Tumas Clark Nori Griežtesnių Įstatymų Prieš Komunistus, bet Įspėja, Kad 
Tam Gali Pastot Kelią Šalies Konstitucija ir Aukščiausias Teismas

Washington. — Jungti
nių Valstijų generalis pro
kuroras Tomas Clark vas. 
5 d. pripažino, jog valdžia 
negalėtų teismams įrodyti, 
kad amerikiniai komunistai 
esą svetimo, krašto agentai 
arba kad jie siūlą prievarta 
nuversti šios šalies valdžią. 
Clark kalbėjo kongresinėje 
Neamerikinės Veiklos Ko

jis nesutiko su 
kurie reika-

misijoje.
sumanymais, 
lauja1 įstatymais uždrausti 
Komunistų Partiją. Clark 
sakė: Jeigu Komunistų 
Partija būtų įstatymiškai 
uždaryta, tai “radikalai pa
sirodytų kankiniais, komu
nistai sueitų pogrindin ir 
slaptai iš ten veiktų.”

Tačiaus generalis proku
roras Clark piršo sustiprin
ti įstatymus, kuriais komu-

Peršama Atskira
Vakary Vokietija

Kong- 
vado-

Washington. — 
resmanų komitetas, 
vaujamas repūblik. Frąncis 
Case’o, ragino Ameriką su
daryt vokiečių valdžią ats
kirai vakarinės Vokietijos 
valstybei, kurioje būtų poli
tiniai sujungti anglų-ameri- 
konų užimti ruožtai. Kong
resinis komitetas siūlo pa
daryt atskirą taikos sutar
tį su tokia vokiečių, val
džia. Kartu jis reikalauja, 
kad vien tiktai Jungtinės 
Valstijos kontroliuotų ūki
nius dalykus ne tik ameri
kinėje, bet ir angliškoje 
nas reikalauja.

nistai būtų labiau suvar
žyti. Atsakydamas į komi
sijos narių klausimus, Clar
kas pareiškė, kad jeigu kil
tų karas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos, tai jis įsakytų val
džios agentams FBI tuojau 
areštuoti komunistus ir kai 
kuriuos unijų vadus. Jis sa
kė, jis “pasistiepęs” tė- 
mija tokias unijas, kaip 
CIO Nacionalė Marininkų 
Unija ir Laivakrovių Uni
ja.
Keblumas su deportavimais

Clarkas, tarp kitko, pra
nešė, kad jis ruošiasi suim
ti deportavimui dar 68 kai
riuosius nepiliečius atei
vius. Jis čia jau pridūrė, 
kad negalima bus deportuo
ti nepiliečių, ypač komunis
tų, į gimtąsias jų šalis, nes 
jų valdžios atsisako juos 
atgal priimti. Clarkas nuro
dė, jog dabar yra apie 3,400 
tokių skiriamų deportavi
mui svetimšaliu, kuriu ne- 
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priima gimtieji jų kraštai.
Biliai prieš Komunistus
Neamerikinės V e i k los 

komitetas dabar * svarsto 
šitokius bilius prieš komu
nistus:

Mundto bilius reikalauja, 
kad Komunistų Partija už
siregistruotų kaip svetimo 
krašto agentas ir kad vie
šai skelbtu savo nariu sąra
šus. ’

McDonough bilius vadina 
komunizmą Amerikos “iš
davimu.”

Sofija, Bulgarija. — At
vyko Bulgarijon Maurice 
Pate, direktorius Jungtinių 
Tautų Fondo dėl Greitosios 
Pagalbos Vaikams. Jis ap
lankė kelias įstaigas, ku
rios priglaudžia ir maitina 
vargingus vaikus ir nėščias 
bei gimdyves moteris. Pa
sikalbėjime su vietiniais ir 
svetimšaliais koresponden
tais Pate gyrė Bulgarijos 
valdžią už vaikų aprūpini
mą, v

Salonika, Graikija.—Čio- 
naitinėje katedroje įvyko 
iškilmingos pamaldos už 48 
demokratinius graikus, ku
riuos sušaudė monarchinė 
valdžia. 5,000 žmonių su 
kryžiais maršavo į nužudy
tųjų kapines. Policija puolė 
demonstrantus ir laužė- jų 
kryžius.

SUIMTA 1,100 INDUSŲ 
FANATIKŲ

New Delhi, Indija. —In
dijos valdžia areštavo jau 
1,100 indusų, fanatiškų or
ganizacijų narių, kurie kur
stė karą prieš Pakistaną ir 
planavo' išžudyti taikesnius* 
Indijos ministrus. Teigia
ma, kad per jų sąmokslą, 
pagal Anglijos agentų pa- 
kurstymą, buvo nužudytas 
ir garsusis tautinis Indijos 
vadas Mohandas K. Gandhi.

Nusižudė Du Nacių 
Komandieriai

Nurnberg, Vokietija. — 
Pirm pat teismo, nušoko 
nuo kalėjimo galerijos ir 
užsimušė naciu feldmarša
las Johannes Blaskowitz, 64 
metų, buvęs vokiečių 
mandierius Lenkijoj, 
choslovakijoj ir kitur, 
merikonų teismas būtų
dęs Blaskowitza sykiu su 13 
kitų hitlerinių generolų ir 
admirolų, kaip karinius kri
minalistus.

Ant rytojaus nusižudė ir 
kitas nacių generol. Stulp- 
nagel.

ko

tą r-

Miestas Gaus 
Aliejaus Kūrui

Washington. — Kongre
so komitetas tyrinės juo
dąją tarmiškų mašinų rin
ka, v

London. — Daug Angli
jos darbo unijų protestavo 
prieš didinamą prekybą su 
Franko Ispanija.

Chicago. — Vis labiau 
trūksta žibalo ir geso išti
soj šalyj.

NELAIMĖSE ŽUVO ’100,- 
000 PER METUS

Chicago.
Saugumo Taryba apskaičia
vo, jog pernai žuvo 100,- 
000 amerikiečių įvairiuose 
nelaiminguose atsitikimuo
se. Vien automobiliai užmu
šė 32,000.

Nacionale

Brazilija gavo iš Jungt. 
Valstijų atomų skaldymo 
mašiną.

Australijoj užderėjo 
kordiniai daug kviečių 
228,000,000 bušelių.

re-

Jungtinių Valstijų laivynas 
“pasigailėjo”- šąlančių New 
York o valstijos žmonių. Gai
lestis buvo parbdyta tame, kad 
laivyno viršininkai paskolino 
New York o valstijai ir mies
tui 4,200,000 galionų aliejaus 
namams šildyti, o taipgi virš 
8 milijonu galionų “tirštesnio” 
aliejaus fabrikams varyti.

Didžiojo New York o gyven
tojai gaus 2,730,000 galionų 
namams šildyti aliejaus, ku
ris tuojau bus paskaidytas.

W. Reuther Kaltina 
Darby Stabdytojus

London. — Švedija atsi
sako eiti į Vakarinių valsty
bių karinį bloką prieš So
vietus.

ORAS.—Būsią šaltoka.

Washington. — Dešiny
sis CIO Auto. Darbininkų 
Unijos pirmininkas, Walter 
P. Reuther kaltino fabri
kantus, kad jie tyčia siau
rina dirbinių gamybą.

Sykiu Reuther šaukė kon
gresą paskirti 17 bilionų 
dolerių Marshallo planui 
prieš komunizmą Europoje 
ir tam duoti net daugiau 
pinigų, negu prez. Truma- 
nas tam reikalauja.

Generalis prokuror a s 
Clarkas ypač pritarė Mund- 
to sumanymui, sykiu Clar
kas pripažino, kad Jungtin. 
Valstijų Konstitucija stato 
kliūtis pasimojimam prieš 
komunistus, 
skaitė ištraukas 
čiausio Teismo i 
kuris išteisino 
Schneidermaną. 
Clarkas sakė:

“Mums sako (Aukščiau
sias Teismas), negana to, 
kad žmogus priklauso Ko
munistų Partijai. Negana 
įrodyti, jog asmuo yra toš 
partijos narys. Mes turime 
įrodyti, kad jis vykdo par
tijos principus. Be to, rei
kalaujama įrodyti, kad Ko
munistų Partija yra įstaty
mais uždrausta (o ji nėra 
uždrausta). Kitais žodžiais, 
reikia įrodyti, kad ši partija 
stoja už (Amerikos) val
džios nuvertimą per prie
vartą.”

Toliau, atsakydamas į 
klausimus, Clarkas pasisa
kė, kad jo teisingumo de
pą rtmen tas neturi prieš ko
munistus tokių įrodymų, 
kuriuos teismai pripažintų.
Konstitucinės Skerspainės

Clarkas įspėjo, kad, ga
minant įstatymus prieš ko
munistus, reikia atžvelgti į 
šalies Konstitucijos Penk
tąjį pataisymą, šis pataisy
mas uždraudžia bausti ki
taip, kaip tiktai tinkamais 
teisminiais keliais. Penkta
sis pataisymas taip pat už
gina išleisti įstatymus, pa- - 
gal kuriuos būtų baudžia
ma už veiksmus, atliktus 
pirmiau, kuomet dar nebu
vo įstatymo prieš tokius 
veiksmus.

Aukščiausiojo Teis m o 
sprendimas Loyett’o byloje 
taipgi atmetė įstatymus, 
siūlančius bausti žmones 
ar žmonių grupes už veiks
mus, įvykusius pirma, negu 
buvo išleista įstatymai prieš 
tuos veiksmus. O dabarti
niai sumanymai prieš ko
munistus yra paremti įta- - 
rimais, padarytais prieš ' 
Komunistų' Partijos veiklą 
arba principus praeityje. 
Taigi aprėžimas žmonėms 
teisių bei varžymai dėl to, 
kad jie priklausė Komunis
tų Partijai būtų jų baudi
mas, priešingas Jungtinių 
Valstijų Konstitucijai.

Konstitucijos Skyrius III 
sako, jog “išdavystė prieš 
Jungtines Valstijas Ims tik
tai tame, jeigu kas ves ka
rą prieš jas arba jeigu 
rems priešus, duodamas 
jiems pagalbą arba pritar
damas.”

Pats Clarkas dėl to sakė:
“Galima būtų reikalauti, 

kad Komunistų Partijos na
riai susiregistruotu, jeigu 
būtų galima įrodyti, kad jie 
šioje šalyje veikia kaip 
svetimo krašto agentai. Bet 
tai sunkus būtų darbas” 
(tatai įrodyti).

Čia jis per- 
; iš Aukš- 
sprendimo, 
komunistą 

Dėl to
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Nauja Pusės Bilijono Dolerių Auka 
Chiang Kai-šekui

Mūsų valstybės departmentas pasidarė tikrai gera
širdiška įstaiga. Kas liečia suteikimą paramos reakci
nėms valdžioms, jis Amerikos žmonių pinigų nesigaili. 
Ar seniai čia šimtus milijonų dolerių suteikę Graikijai 
ir Turkijai, bei pareikalavo, kad Kongresas paskirtų 
beveik septynis bilijonus dolerių Vakarų Europai? Šian
dien sekretorius Marshall reikalauja, kad virš pusė bi
lijono dolerių būtų paaukota Chinijoje Chiang Kai-šeko 
režimui.

Tiesa, sekr. Marshall šį sykį nesako, kad tie penki 
šimtai ir dešimt milijonų dolerių eis Chiang Kai-šeko 
karui prieš komunistus. Tai pasidarė labai nudėvėtas 
argumentas. Jis teigia, kad šį sykį už tą milžinišką su
mą bus pasiųsta Chinijai kviečių, ryžių, miltų, tabako, 
žibalo ir kitų reikalingų daiktų. Bet kas tam tikti? 
Chiang Kai-šekas veda karą prieš Chinijos liaudį. Bile 
kokia jam pagalba yra pagalba tam karui, reiškia prail
ginimą Chinijos civilinio karo ir padidinimą Chinijos 
žmonių kančių.

Manoma, kad be didelių ginčų Kongresas šį valsty
bės sekretoriaus sumanymą parems ir reikalingą sumą 
paskirs. Manoma, kad paskutiniais laikais padidintas 
gąsdinimas Chiang Kai-šeko pralaimėjimu Mandžiūri- 
joje vedamas tuo tikslu, jog paveikti Kongreso narius. 
Jie bus minkštesni, kai bus pagąsdinti komunizmo pa
vojumi !

Chiarig Kai-šeko režimas neužsitarnauja nė vieno 
dolerio paramos iš Amerikos. Jis sukūrė ir kūrena civi
linio karo gaisrą, kuris kasdien kaštuoja milijonus do
lerių ir tūkstančius žmonių gyvybių. Chiang Kai-šekas 
yra ne tik Chinijos, bet ir Amerikos nelaimė.

Amerikos Sutartis su Italija
Šiomis dienomis Italijos ir Jungtinių Valstijų vy

riausybės pasirašė prekybos sutartį. Toje sutartyje Ita- . 
Uja suteikia Amerikos kapitalui daug svarbių koncesijų.

Kad ši sutartis galiotų, ją turi įtvirtinti mūsų 
Kongresas ir Italijos. Parlamentas. Iš komercinės spau
dos entuziazmo dėl tos šios sutarties, galima spręsti, 
kad mūsų Kongresas ją patvirtins be jokių Vincų.

Bet ką pasakys Italijos Parlamentas? Italijos vy
riausybė, priklausydama nuo Amerikos ir jai pataikau
dama, Amerikai prižadėjo daug. Iš Italijos ekonominės 
nepriklausomybės nedaug kas bepasiliko. Kad Italijos 
Parlamente dėl sutarties bus smarkių diskusijų, tai jau 
aišku. Italijos Komunistų Partijos dienraštis “L’Unita” 
teigia, kad Parlamentas atmes sutartį. Greita ateitis 
parodys.

Wall Stryto Spekuliantai Nervuojasi
Trečiadienį Wall Stryto biržoje buvo kilus nemaža 

panika. Staiga pradėjo smukti vertė šėrų ir bondsų, 
ypatingai tokių Kompanijų, kurios spekuliuoja grūdais, 
medvilne, mėsa ir kitais maisto produktais. Spekuliantų 
susijaudinimas buvo labai didelis. Prasidėjo, spėliojimai: 
ar tai jau atėjo galas ir finansinė krizė, ar tik laikinas 
apsireiškimas dėl to, kad farmeriai nepaprastai daug 
žemės ūkio produktų pristatė į manketus?

Agrikultūros sekretorius Anderson paskubino spe
kuliantus .padrąsinti, kad jie nepradėtų tikrai visų galų 
suirimu sirgti. Jis teigia, kad šis nukritimas šėrų ir 
bondsų vertės yra tik laikina ir trumpa fenomeną, kad 
jis pareina nuo to, jog šių dienų nesvietiškai aukštų 
kainų nebegalima išlaikyti. Bet nereikią bijoti jokios 
krizės, biržos reikalai greitai vėl pasitaisysią.

Nacionalė Gvardija ir Negrai
Visiems Amerikos žmonėms yra žinoma Nacionalė 

Gvardija. Ją finansuoji federalinė vyriausybė, bet jos 
veikla kietai susieta su valstijų valdžiomis. Tačiau gal 
ne. visiems yra žinoma, kad Nacionalėje Gvardijoje vieš
patauja diskriminacija ir atskyrimas prieš negrus. Šita 
padėtis dar kartą parodo mūsų vyriausybės tikrąjį at- 
sinešimą linkui Amerikos juodosios spalvos žmonių.

Šis. faktas toliau parodo, kiek vertas yra prezidento 
Trumano pasiūlymas. Kongrėsui priimti įstatymą prieš 
diskriminaciją. Prezidentas yra vyriausias ginkluotų 
Spėkų komandierįus. Nacionalė Gvardija yra Armijos 
vadovybėje ir finansuojama federalinės valdžios. Niekur 
nėra įstatymo, kuris reikalautų, kad Nacionalėje Gvar
dijoje turi būti diskriminacija prieš bent kurią rasinę 
žmonių grupę. Vadinasi, tą diskriminaciją vienu plunks
nos pabraukimu galėtų prezidentas Trumanas panaikin
ti. ^Be t kodėl jis to nepadaro? Kodėl tą diskriminaciją 
toleruoja? Kodėl nesilaikoma šalies Konstitucijos ir Tei
sių Biliaus?

Trumano administracija ne tik pati palaiko ginkluo
tose jėgose diskriminaciją, bet verčia ir valstijas tą 
diskriminaciją palaikyti. Tai labai ryškiai iškilo aikštėn 
Šiomis dięnomis.

Neseniai, kaip žinome, New Jersey valstija priėmė 
naują konstituciją. Toje konstitucijoje aiškiai draudžia-

Kas Ką Rašo ir Sako
m ii i.įiiiųįiiIAiįį .'iii,....... J

TEBEKARTOJA SENIAI
PRIPAŽINTĄ MELĄ

Klerikalų spaudai melas 
yra kasdieninė duona—juo 
didesnis melas, tuo skanes
nis. Meluoja jie patys ir 
platina kitų paleistus me-, 
lūs.

Štai tūlas laikas atgal ko
mercinė spauda pranešė, 
kad Sovietų armija paėmus 
ir išsivežus iš Dresdeno 
muziejaus 170,000,000 do
lerių vertės meno kūrinių.. 
Už dienos kitos buvo atsi
prašyta, jog tai melas, jog 
vienas nolis buvo per “klai
dą” pridėtas. Girdi, ne 170 
milijonų, bet tik 17 milijo
nų dol. vertės meno turtų 
Sovietai išsivežė. Matyt, 
kad pagaliau visas šis “a- 
pilėšimas” buvo komercinės 
spaudos išgalvotas, nes po 
to apie tą “milžinišką meno 
lobį” toje spaudoje nieko 
nebesigirdėjo.

Betgi kunigu Draugui 
tas pirmasis melas taip gpa- 
žiai prilipo, jo,g jis tebe
kartoja vasar. 3 dieną. Sa
ko: “Sovietų kariuomenė iš 
šio miesto ghrsaus Zwing- 
ler muziejaus pavogė Ra
phael™ tapytą paveikslą 
‘Sistino Madoną’ ir kitas 
tapybas vertės 170 milijo
nų dolerių.” Aišku, i kad 
Draugo skaitytojai tuo at-x 
šauktu ir užginčytu melu 
patikės. Jie tiesos nežino- ir 
nežinos. Ne tam Draugas 
leidžiamas ir vyskupų fi
nansuojamas, kad skaityto
jus šviesti, kad jiems teisy
bę sakyti.

—!>.■ ,i,i ...................

buvo Italijoj, taip yra Ispa
nijoj.

Ne, Amerikos žmones ne- 
\ leis šios šalies reakcininkams 

nutempti Ameriką į prarają.
Konstituciją ir Teisių Bi.lių.

Amerikos demokratija turi 
saugot, kaip savo akį.

KANADOS LIETUVIŠ
KIEJI KLERIKALAI

Iš Chicągos Draugo su
žinome, kad Kanados kuni
gai ir davatkos yra nepasi
tenkinę Jų taip vadinamos 
“Kanados Lietuvių Tary
bos” veikla. Jie nepasitenki
nę turiniu ir • kryptimi jos 
leidžiamos “Nepriklauso
mos Lietuvos”, kūri, rodos, 
jau ir taip vergiškai patai
kauja klerikalams.

Apie tai Drauge skaito
me:

Nors “N. Lietuvą” sudaž- 
nėjusiame pobūdyje aplankė 
mus vos keletą kartų ir todėl 
nėra visai dar išryškėjusi, 
vieną betgi mintį, kas liečia 
ląikraščio turinį, jau ir šian
dieną galima pasakyti: ar ne 
per daug šis laikraštis yra 
“bespalvis” ? . . . Tiesa, re
dakcijos atsišaukime buvo 
pabrėžta, kad “N. Lietuva” 
griežtai neliks kokios parti
jos “įrankiu,” bet ar tas 
“griežtas laikymasis” taip 
pat negali išeiti į kraštuti
numus? Kiekvienas leidžia
mas rimtas laikraštis turi 
remtis rimtu pamatu. Mūsų 
rimtu manymu, “N. Lietuva” 
turėtų remtis RELIGINIAI 
tautiniu pagrindu. Nenorime 
mes tuo pasakyti, kad laik
raštis būtų, kaip toks, “reli
ginis,” bet tik teigiame be

KURIUO KELIU 
AMERIKA EIS? (

Chicągos Vilnis rašo:
Kongresam įneštas Sąbąth 

Dilius (HR4), kuriuo norima 
paną i kinti Atstovų Buto ne- 
amerikinės veiklos komitetą. ■ 
Už Sabatho bilių pasisakė vi- ; 
sa eilė demokratinių organ i- i 
zacijų ir laikraščių.

Neamerikinis komitetas ne , 
tik nenustygsta, bet vis la-1 
biau ir labiau plečia savo, 
ofensyvą. Po priedanga ko
vos prieš komunistus tas ko
mitetas nori suvaryt į ožio 
ragą visą liberalinį judėjimą. 
Jam rūpi ne tik Komunistų 
Partiją nuslopinti. Jam gal 
dar daugiau rūpi nuslopinti 
trečiosios partijos sąjūdis.

Komunistus norima “sure- 
gistruot” ir paskelbt užu 
Įstatymų ribų.

Kurį kelią pasirinks Ame
rika ?

Neamerikinio komiteto vei
klos išeiginis punktas yra 
tas pats, nuo. kurio. Hitleris 
pradėjo savo juodašimtišką 
karjerą. Isteriką prieš ko
munistus buvo Hitlerio pro
gramos alfa ir omega. Po 
komunistų sekė darbo unijos, 
paskui liberalai^ o po jų ka
talikų bažnyčia.

Amerikos reakcininkai irgi 
pradeda nuo komunistų. IŠ 
eilės, savo aukomis, jie nu
mato Wallace’o vadovauja
mą sąjūdį, o po jo darbo uni
jas, ypač, žinoma, CIO. Jei 
Amerikoj reakcija tiek įsiga
lėtų, kad jai pavyktų įvy
kinti savo programą, tai iš 
Teisių RiliAus pasiliktų tik 
ragučiai ir nagučiai.

Amerikos žmonės privalo 
įsitūmyt, kąd visos, tos šalys, 
kurios atėmė komunistams 
legales teises, vėliau išsigi
mė teroristiniais režimais.. 
Taip buvo Vokietijoj, taip

jokio abejojimo, kad Dievo 
esmė ir religinio ber etinio 
principo pripažinimas ir net 
pabrėžimas šiam laikraščiui 
turėtų būti nesvetimas daly
kas.
Vadinas, toji fašistuojan- 

ti .“Nepriklausoma Lietu
va” turi tapti grynai kleri
kalų įrankiu. Tiesa, to at
virai nesakoma, o tik dip
lomatiškai duodama supra
sti.

Draugo bendradarbis 
stengiasi tarybininkus įti
kinti, kad grynai klerikali- 
ško pobūdžio, laikraštis 
pagelbėtų supliekti Kana
dos pažangiuosius lietu
vius. Girdi: 4

“N. Lietuva” yra užsimo
jusi parodyti lietuviams ko
munistams jųjų klaidas. Tas 
puiku. Bet laimėti lietuvius 
iš komunistų gretų, vargu 
bus įmanoma vien nurodant 
neigiamąsias komunizmo pu
ses ir jo apsurdus. Tai bus 
tik neigiamoji pusė. O tei
giamoji pusė — parodyti 
aniems, kas yra gražu if kil
nu mūsų religiniai tautiniame 
pasaulyje. (D., vas. 3 d.)

Koks gražus ir malonus 
“religiniai tautinis pasau
lis” puikiausia įrodė visam 
svietui ir visiems laikams 
viduramžių inkvizicija. To 
“gražaus” pasaulio pavyz
dį turime ir šiandien. Už
tenka pažiūrėti j gen. 
Franco fašistinę Ispaniją.

Šis klerikalų patarimas 
“Nepriklausomai Lietuvai” 
atsiduoti jų “tėvjškon” glo
boji nepraeis tiktai' patari
mu. Ajitras žygis bus už
grobimas “Nepriklausomos 
Lietuvos” ir jos padąrymas 
grynai savo organu.

ma bent kokia rasinė arba religinė diskriminacija. Pildy
dama valstijos konstituciją, New Jersey valstijos val
džia patvarkė, kad toje valstijoje Nacionalėje Gvardijo
je nebūtų jokios diskriminacijos prieš negrus. Dalykas 
pasiekė Washingtona. Ten dalyką apsvarstė armijos šta
bas. Aišku, jog tai pasiekė ir patį prezidentą Trumaną. 
Iš Washingtono gautas Trentone pranešimas, kad New 
Jersey valstija neturi teisės panaikinti diskriminaciją 
prieš negrus, kad Nacionalėje Gvardijoje, federalinės 
valdžios finansuojamoje, negrai turi būti atskirti!

LAISVES VAJUS. PASIBAIGĖ
— 1*1

Dienraščio Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų 
pasibaigė.* Skaitlingas būrys dienraščio patriotų daly
vavo konteste. Gražų skaičių gavome naujų skaitytojų ir 
atsinaujinimai puikiai sekėsi. Tačiau, tenka pasiskųsti, 
kad parengimų sukėlimui 1948 budžeto, per mažai tebu
vo. Daugelyje kolonijų, kur tokie parengimai būtų ga
lėję įvykti nepasirūpinta įvykdinti. Todėl žinokime iš 
anksto, kad šiais metais turime susirūpinusiai darbuotis 
savo dienraščio paramai per ištisus metus. Viskas 
brangsta, išlaidos šiemet bus žymiai aukštesnės, negu 
pernai. Taigi turime būt pasiruošę atremti išlaidas, tu
rime darbuotis, kad per šiuos sunkius metus suvestume 
galą su galu įplaukų ir išlaidų.

Reikia rūpintis gavimu naujų skaitytojų per išti
sus metus, reikia daugiau parengimų dienraščio paramai 
ir reikia aukų. Visada mokėjome išvesti savo dienraščio 
reikalus sunkiais momentais, aišku išvesime ir šiuom mo
mentu, jei tik visi remsime petys į petį tam svarbiam 
darbui.

Premijas laimėjo šie kontestantūi:

K. ir R. Žukauskai, Newark, N, J. ...... Punktų 12738
Laimėjo 1-mą Dovaną — $75.00

L. D. P. Klubas, Elizabeth, N. J. .......... Punktų 9598
Laimėjo 2-rą Dovaną — $50.00,

Brooklyno Vajininkai .............<. Punktų 7348
Laimėjo 3-čią Dovaną — $35.00

P. Pilėnas, Philadelphia, Pa..........................Punktų 6834
Laimėjo 4-tą Dovaną — $30.00.

J. J. Bakšys, Worcester, Mass...................... Punktų^ 5966
Laimėjo 5-tą Dovaną — $25.00

Hartfordo Vajininkai....................  Punktų 5397
Laimėjo 6-tą Dovaną — $20.00

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn............ Punktų 4553
Laimėjo 7-tą Dovaną — $15.00

L.L.D. 2 kp., So. Boston, Mass.........................Punktų 3767
Laimėjo 8-tą Dovaną — $12.00

P. Anderson-L. Bekešienė, Rochester, N, Y. Punktų 3221 
Laimėjo 9-tą Dovaną — $10.00.

Geo. Shimaitis, Brockton* Mass........ . Punktų 3014
Laimėjo 10-tą Dovaną — $5.00.

mų, jam pagelbėjo G. Le
kas.

P. Anderson, Rochester, 
N. Y., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

J. Madison, Youngstown, 
Ohio prisiuntė naują pre
numeratą.

Visi kiti vajininkai pri
siuntė atnaujinimų.

Aukomis gavome seka
mai:

V. ir K. Romandai, Cle
veland, Ohio, $10.

Jurgis Miknaitis, Barre 
Plains, Mass., $8.
*K. Pužauskas, Woodha

ven, n. y., $6.
Po $5: J. ir K. Karosai, 

Oakland, Calif., J. Skeltis, 
Worcester, Mass., S. S. Ro
chester, N. Y., Jonas Eilin- 
skis, Scranton, Pa.

Po $3: Anna Visotskienė, 
Kensington, Conn., Amb- 
roze Imbras, Middleboro, 
Mass., M. Sakai, Justice, 
Ill., Z. Kondrotas, Grand 
Rapids, Mich., J. Kaspara
vičius, Baltimore, Md., A. 
Pilibaitis, South Boston, 
Mass.

Po $2: L. Mankįenė, 
Hartford, Conn., Vincas 
Kelmelis, Torrington, 
Conn., S. Barkus, B’klyn, 
N. Y., K. Viltrakis, New 
York City, N. Y.

A. Valinčius, Pittston, 
Pa.,' $1.50.

Po $1: Drg. K., Oakland, 
Calif., J. A. Jerome, Barre 
Plains, Mass., S. Umbrasas, 
Oregon City, Ore., K. Ru
kenas, Linden, N. J., J. Get-

Lawrence Vajininkai ............ 2218 J. Simutis, Nashua ................. >. 635
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 1904 Adelė Bakūnienė, Cliffside ...... 556
LLD 20 kp., Moterų Skyr., J. Urban, Pittsburgh ................ ...542

Binghamton ........................ 1516 J. Rudmanas, New Haven ....... . 516
P. Bečis-F. Klaston, J. Blažonis, Lowell .................. 475

Great Neck ........................ 1291 J. Kalvelis, Bridgewater ......... 462
D. P. Lekavičius, Pittsburgh 1190 M. Slekienė, Gardner ............. 440
P. J. Martin, Pittsburgh ....... 1189 V. J. Valley, New Britain ........ . 414
J. Grybas-J. Casper, Norwood 1134 A. P. Dėmbrauskas, Haverhill . 392
P. Šlekaitis, Scranton ........... 1126 F. J. Madison, Youngstown .... . 348
M. Janulis, Detroit .................. 1099 A. Valinčius, Pittston ............. 311
V. J. Stankus, Easton ............ 1086 J, Matačiūnas, Paterson ....... . 292
J. Bimba, Paterson ................. .. 980 L. Pruseika, Chicago :............ 269
J. Mockaitis-P. Baranauskas, A. J. Gudzin, Sęotia ................. . 264

Bridgeport .......................... . 968 Ą. Nąvįckąs, Haverhill ........... 236
J. Bąlsys, Baltimore' 886 V. Vahikaš, Wilkes-Barre ........ 192
P. Šlajus, Chester ................. . 865 H. Zukienė, Binghamton ........ 192
V. Padgalskas, Mexico............. .. 844 E. Kasparienč, Wilkes-Barre ... . 184
V. Ramanauskas, Minersville . 827 J. Stankevičius, Wilkes-Barre . 175
Kazys Valaika, Cleveland ..... . 742 V. Vilkauskas, Nashua ........... 140
S. Puidokas, Rumford .......... . 742 M.. Paulauskas, Pittsburgh ...... . 130
S. Tvari jonas, Detroit .......... . 704 J. Adams, Grand Rapids ......... . 121
A. Bernot, Los Angeles•.......... .. 688 ,J. žebrys, Cleveland .............. ... 81
C. K. Urban, Hudson ............ .. 662 H, Bernatas, Tampa ............... .. 52
V. Smalstienė, Detroit ......... . 656 P. Baltutis, Chicago ................ .. 28

Parengimais, aukomis 
vome sekamai:

ir serais biudžeto užtikrinimui ga-

Philadelphia, Pa. $339.00
Brooklynas, 294.00
Hartford, Conn. 272,50
Binghamton, N. Y. 193.00
Rochester, N. Y. 156.00
Newark, N. J. 134.49
Detroit, Mich. 119.05
Los Angeles, Cal. 106.00
Chicago, Ill. ' 92.50
Worcester, Mass. 79.00
Waterbury, Conn. 71.50
Easton, Pa. 59.00
New Britain, Conn. 53.00
San Francisco, Cal. 42.00
Pittsourgh, Pa. 40.00
Great Neck, N. Y. 36.00
So. Boston, Mass. 36.00
Cleveland, Ohio 34.85
Lowell, Mass. 33.50
Elizabeth, N., J. 31.00
Brockton, Mass. 29.00
St. Petersburg, Fla. 25*00
Washington., Pa. 23.50
Youngstown, Ohio 20,00

Stamford, Conn. 18.00
Nashua, N. H. 18.00
New Kensington, Pa. 16.00 
Seattle, Wash. 11.00
Girardville, Pa.z_, 11.00
Hudson, Mass. 10.00
Gardner, Mass. 10.00
Cliffside, N. J., 10.00.
Bayonne, N. J. 9.50
Paterson, N. J. 8.86
Grand Rapids, Mich- 8.50
Wilkes-Barre, Pa. 8.00
Norwood, Mass. 7.00
Scranton, Pa. 6.25
Scotia, N. Y. . 6.00
Haverhill, Mass. 6.00
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass. 5.00
Shenandoah, Pa. 5.00
Baltimore,,; Md. 5.00
Minersvįllę, Pa. 4.00
Bridgewater, Mass. 3.00
Rumford* Me. 3.00
Auburn, Me. 1 1.00 
New Haven, Conn. 1.00

chus, Freehold, N. J., J. 
Ivanauskas, Philadelphia, 
Pa., J. Mineikis, Brockton, 
Mass., M. Minkelčius ir F. 
Lesinskas abu iš Philadel
phia, Pa.

J. Beržinis, Hartford, 
Conn., 50c.

Dėkuojame visiems pre
mijas laimėjusiems ir dė
kuojame tiems vajinin- 
kams, kurie dirbo vajuje ir 
gavo naujų skaitytojų savo 
dienraščiui, nors premijų ir 
nepasiekė. Taipgi dėkuoja
me visiems, kurie padėjote 
savo vajininkams ir kurie 
gavote po vieną naują skai
tytoją savo dienraščiui.

Mes didžiai įvertiname 
vajiniifkų triūsą ir skaito
me jos apšvietos platinimo 
pionieriais. Mes aiškiai su
prantame kaip sunkus yra 
apšvietos platinimo darbas 
ir todėl dienraščio Laisvės 
vajininkus mes skaitome 
drąsiais, sugabiais ir pasi
aukojusiais apšvietos dar
bui vyi’ais ir moterimis.

Dėkuodami už gražiai at
liktą darbą vajaus laiku, 
prašome nenutraukti darbo 
vajui pasibaigus. Prašome 
darbuotis per ištisus metus.

Ląisvęs Administracija,

So. Boston, Mass.

K> Žukauskienė ir jos sū
nus Robertas pridavė 35 
naujas prėnumeratas ir 
daugelį atnaujinimu.

A. Stripeika prisiuntė 8 
naujas prenumeratas ir 
daug atnaujinimų.

Brooklyno vajininkai se
kamai pasidarbavo: Petras 
Vaznys pridavė 3 naujas 
prenumeratas ir atnaujini-, 
mų. J. Kairys, G, Kuraitis, 
M.: Klimas, A. Mureika pri
davė atnaujinimų.

P. Pilėnui pagelbėjo se
kami: R. Merkis ir S. Rei-. 
kauskas prisiuntė po vieną 
naują skaitytoją. Atnauji
nimų prisiuntė A. J, Smith,

S. Reikauskas ir P. Pilė
nas.

J. Bakšys, Worcester, 
Mags,., prisiuntė naują, pre
numeratą ii* atnaujinimų 
(jam pagelbėjo ir J. Je
rome,, Barre Plains).

Hartfordo vajininkai: L. 
Žemaitienė prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujini
mų, taipgi ir J. Kazlauskas 
(Wethersfield) prisiuntė 
atnaujinimų. ‘ - •

L.LD 2 kp., So. Boston, 
xMass., A. Dambrauskas 
prisiuntė dvi naujas prenu
meratas ir atnaujinimų. A, 
Tarąšką prisiuntė nauja 
prenumeratą ir ątnaujini-

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Apšvietos Fondui surinkta 
aukų $7. Aukas rinko Helen< 
Simanavičienė. Aukavo seka
mai: J. Žekonis $1. Po 50 
centų: R. čiuberkis, II. Sima
navičienė, F. R. Shapakas, A. 
Jankus, P. Traupys, F. Shapo- 
kas, J.-'Shukis, L. Zilen, C. 
Kaldey ir F. B. Kubiliūnas. Po 
25 centus: H. Tamašauskienė, 
J. Butkus, M. Zanari ir K. 
Situ kas. Visiem^ aukavusiems 
tariame ačiū ! M. K.

★ ★ ★
RORCHESTER, MASS, 

Vieša Padėka
Tariame širdingai ači.u vi

siems draugams ir prietelmms, 
kurie vienaip ar kitaip prisi
dėjo laike mano vyro ir mana 
tėvo Antano Buivydo šermenų.

Širdingai dėkavojame. vi
siems ūž suteiktus gėlių vai
nikus.

Anna ir Richard 
Buivydas. -

< ■ , I II !■   

P. Wąlantienė, R.-Merkis, 2 pusi,-^Laisvė (Liberty,Lith,Daily)-Šešt„ Vasario 7, 1948
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A. LEITES

ATOMINĖS BOMBOS IR LITERATŪ
RINES DEKLARACIJOS

1.
Praėjus keletai mėnesių nuo to, kai 

Chirasimoj ir Nagasąki miestuose spro
go dvi atominės bombos, amerikiečių so
ciologas Osborn atspausdino straipsnį, . 
kuriame jis deklaravo, kad sociologija 
nenori atsilikti nuo atominių bombų ga
mybos. Jis stengėsi įtikinti savo skaity
tojus, kad jeigu jiems, amerikiečių so
ciologams, duotų tuos du milijardus do
lerių, l^urie buvo išleisti atomo vidaus 
energijos tyrimo ir gamybos darbams, 
tai jie, gal būt, padarytų “išradimą,” 
tolygų atominės bombos išradimui.

Kai kurie buržuaziniai literatai šiuo 
atžvilgiu pasirodė žymiai mažiau veik
lūs. Nepretenduodami į milijardines do
tacijas, jie pasiruošę veik veltui aptar
nauti atominių bombų gamybą. Tema 
jiems rodosi gana sensacinga, nepapras
tai kutenanti viskuo pertekusių buržua
zinių magnatų nervus. Kodėl nepamėgin
ti, juo labiau, kad kapitalistiniai leidė
jai remia tokį “nervų žaidimą”? Ameri
kiečių, anglų ir prancūzų žurnaluose bei 
laikraščiuose, pastaruoju metu dažnai 
reklamuojamos naujos knygos, apysakos 
ir poemos, skirtos atominei bombai. Jei 
JAV parfumerijos gamintojai ir kondi
terijos prekybininkai pradėjo gaminti 
naujas kvepalų rūšis ir naujus tortus, 
pavadintus “Hilda” (taip švelniai ato
minę bombą vadina kai kurie bulvariniai 
žurnalistai), tad kodėl nepamėginti su
rasti naujas kryptis poezijoje ir litera
tūroje, vertas “atominio” amžiaus?

Skambiais pavadinimais" “Prie rytdie
nos literatūros lopšio” reakcingas pran
cūzų savaitraštis “Le Literer” (“Figa
ro” laikraščio skyrius) kiekvieną savai
tę .pirmajame puslapyje spausdina šių 
“atominės” bombos literatūrinių pionie
rių deklaracijas bei pareiškimus. Ypa
tingą dėmesį žurnalas skiria taip vadi
namiesiems “lettristams” (1946 m.v rug
sėjo 24 dienos numeris). “Lettristai” už
tikrintai pareiškė žurnalo koresponden
tui, kad jie savo pasirodymu sukūrė nė 
daugiau, nė mažiau kaip naują erą pa
saulinėje literatūroje. Nuo šiol visa po
ezijos istorija, kaip pareiškė vienas iš 
“lettristų” Gabrielis Pomero, bus skirs
toma į tris eras. Pirmoje eroje — poezi
ja nuo pirmykščių laikų iki Viktoro 
Hiugo — “kūrė įvairius siužetus, idė
jas, temas.” Antrasis periodas poezijos 
istorijoje, “lettristų” nuomone, praside
da nuo Bodlero; Nuo šio momento poezi
ja virsta “idėjų, siužetų, temų naikini
mu.” Taip, sakysime, “Verlenas naikino 
poemas frazės vardan, o Rembo likvida
vo frazę žodžio vardan.” Bet jie, “lettris
tai,” nesiruošia tuo pasitenkinti. Ir Gab
rielis Pomero pranešė nugalėtiems skai
tytojams, kad jis* panašiai kaip daro fi
zikai, kurie dirba prie atomo skaidymo, 
skaidys žodį į raides ir dargi sprogdins 
žodį “pačiame jo branduolyje.”

“Mes, — šaukia ‘lettristai/ — viešpa
tausime ant žodžių nuolaužų, kuriomis5 
yra raidės.” Ir štai jie savo deklamaci
joje gieda himnus raidei — “raidei šva- ' 
riai, nekaltai, nežinančiai jokių pasau
lio nuodėmių,” nes ji duos ’ galimybės 
įgyvendinti seną visų dekadentų svajo
nę—svajonę “rašyti apie meną.”

Kad Vertingiau atliktų šį nepaprastai 
“sudėtingą” uždavinį “rašyti kpie nie
ką,” “lettristai” tiesiog linkę atmesti 
netgi normalaus alfabeto raides. Jūk ne
tyčia tas arba kitas raidžių junginys ga
li pasirodyti su prasme! Kad to jau jo
kiu būdu nebūtų, j ie^ išrado aštuoniolika 
naujų raidžių, šios ^naujos raidės turi 
perduoti, Gabrielio Pomero ir jo bendra
minčių Issu ir Žoffrua nuomone, “vėjo 
ūžesį, žmogaus knarkimą, dūsavimus ir 
parpimą, kūno žagsėjimą bei kitus gar
sus.”

“Le Literer” žurnalo korespondentas 
Pol Gut, matomai, nedrįso rizikuoti ir 
smulkiau paaiškinti, kokiais dar “gar
sais” “lettristai” ruošiasi ateityje kurti

“atominio amžiaus” vertą poeziją. Jis vi
siškai pasitenkino tik jų deklaracija. Jis 
labai susijaudino, paspaudė Gabrieliui 
Pomero ranką ir atsisveikindamas pa
linkėjo “lettristams” “sukurti paskuti
niųjų įsimylėjusių garbei eilę meilės 
dainų atominei erai, dainų, kurias gali
ma būtų dainuoti pašnibždomis, šokant 
pasaulio pabaigoje puikųjį vakarą.” O 
paskum “lettristų” deklaraciją, drauge 
su jų portretais, atspausdina žurnale 
“Le Literer.”

2.
Visa tai dvelkia tokiu idiotizmu, ką d 

net neatrodo juokinga. Ir vis dėlto šia
me kvailume yra sava sistema. Ne be 
reikalo savaitraštis “Le Literer” kiek
viename numeryje spausdina vis naujų 
literatūrinių grėpių ir krypčių atvirus 
pareiškimus, grupių, kurios pretenduo
ja atstovauti “atominį amžių.” Pakan
ka susipažinti tik su kitu “Le Literer” 
numeriu, kuriame ta pačia antrašte 
“Prie rytdienos literatūros lopšio” at
spausdintas pasikalbėjimas su “sensore- 
alistų” grupe, kad išryškėtų tie motyvai, 
kuriais vadovaujasi redakcija, sistema- 
tingai kvailindama skaitytojus įvairių 
literatūrinių deklaracijų ir diskusijų 
nesąmonėmis.

Žanas Legran, sensorealistų vadas, lai
ko save ne tik literatūrinės krypties ly
deriu, bet ir naujos “filosofinės” siste
mos kūrėju; maloniai aiškindamas savo 
“filosofiją” ponui Poliui Gutui, Legran 
sako: “Mes norime grąžinti mūsų epo
chai meilės supratimą, kurį užslopino 
moralizmo apribojimai.” “Dėl to, — pri
deda Žanas Legran, — mes atmetėme bet 
kokius politinius įsitikinimus.” Ką gi 
veikia sensorealistai? — klausia kores
pondentas, nudžiugintas, kad jis vėl tu
ri progos pasikalbėti su atstovu grynojo, 
apolitinio, “laisvojo” meno, kurį kiek
viename numeryje propaguoja savaitraš
tis “Le Literer.” Žanas Legran jam aiš
kina: “Sensorealistai užimti psichologi
niais eksperimentais. Pavyzdžiui, jie 
įsteigė “duonos kambarį,” kuriame ste
bi, kaip alkanas sensorealistas varvina 
seiles. Šalia šio yra “vaisių kambarys,” 
kuriame alkaną sensorealįstą- suriša ir 
pasodina prie kriaušės, palikdami nesu
rištus tiktai tris pirštus, kad šis galėtų 
užrašyti “savo noro suvalgyti kriaušę . 
evoliuciją. Jie turi ir specialų “kvapų 
kambarį.”/Ir pagaliau, “viso ko išmin
ties kambarį.” Nuo šio kambario apra
šymo ponas Pol Gut nufarė susilaikyti, 
paaiškinęs skaitytojams, kad jo paties 
išmintis neleidžia jam viešai pasakoti 
apie eksperimentus, kuriuos atlieka jame 
Žanas Legran, jo šalininkės ir šalininkai.

Charakteringa, kad tame pačiame žur
nalo numeryje (1946 m. rugsėjo 14 d.) 
drauge su šiais taip noriai reklamuoja
mais sensorealistiniais niekais atspaus
dinta žinutė, kuri baigiasi replika, tiek 
pat buka, kiek ir pikta tarybinės litera
tūros adresu, kuri, girdi, “per pastaruo
sius dvejus metus nedavė nė vieno veika
lo, kuris būtų vertas papuošti... litera
tūros mėgėjų biblioteką.”

Mes jau įsitikinome, kokios literatū
ros mėgėjai yra “Le Literer” bendradar-, 

‘ biai. Ateities mene jie norėtų matyti tik
ėtai beprasmius literatūrinius žaidimus. 
Tegu tai būna neosiurealistai, sensore
alistai, arba lettristai, tegu jie registruo
ja stebėdami, kaip varva jų pačių seilės, 
tegu jie apdainuoja knarkimą, purkšti- 
mą ir kitus “kūno garsus,” jie nori tik 
vieno, kad tai būtų juo toliau nuo poli
tikos, nuo aktualių kasdieninių proble
mų, nuo idėjų, nuo siužetų, kurie sujau
dintu skaitytoją. Savaime suprantama, 
kad tokių “meno mėgėjų” skonio tarybi
nių rašytojų knygos nepatenkina. Savai
me suprantama taip pat, kad visi šie 
apolitinio, “grynojo,” “laisvojo” meno 
mėgėjai iš tiesų gi veda labai nešvarią 
ir visiškai sąmoningą skaitytojo kvaili
nimo politiką pigiomis ir šlykščiomis 

bulvarinėmis'sensacijomis.
Ne, tai ne pripuolama, kad jie — įvai

riausių rūšių reakcionieriai — verčia 
savo literatūrinius idiotėlius meiliai šok
ti aplink ciklotroną ir vadintis ateities 
literatūros atstovais.

Neveltui imperialistinio karo kursty
tojai, kurie taip uoliai veda atominį šan
tažą ir tautų kiršinimo darbą, lygiai 
taip pat uoliai kultivuoja savo literatū
roje kovą su visais žmonijos minties ir 
sąžinės jausmo pragiedruliais.

3.
Ar tatai reiškia, kad kapitalistinėse 

šalyse, visai nesama rimtų literatūrinių 
diskusijų ir rimtų reikalavimų, dominan
čių plačiąją literatūrinę visuomenę? Šie 
reikalavimai yra, jie auga kasdien, bet 
didelė buržuazinės spaudos dalis sąmo
ningai ir kruopščiai kasdien juos slopina, 
reklamuodama, afišuodama, garbinda
ma, kaip kažką sensacingo tai, kas stovi 
begaliniai toli nuo tų klausimų, kurie 
domina plačiąsias mases, ir yra anapus 
bet kokio meno. Ne apie Sinklerį, ne apie 
Dreizerį, ne apie Hemingvėjų, o apie 
Henrį Millerį veik kasdien trimituoja 
Amerikos reakcinė geltonoji spauda, o ją 
tuojau paseka prancūzų konservatyvio
sios spaudos balseliai. Apie tą patį Hen
rį Millerį, kuris yra rekordsmenas juo
džiausios, ciniškiausios literatūros, ko
kią tik gali įsivaizduoti žmogaus vaiz
duotė. Šis amerikoniškojo antpornogra- 
finio romano “Vėžio tropikas” autorius 
1942 metais susižavėjęs rašė: “Aš tikiu 
ir turiu viltį, kad artimiausiame šimt
metyje visa žmonijos civilizacija bus nu
šluota nuo žemės paviršiaus.”

Kai netgi prie visko pratę buržuazinės 
Prancūzijos skaitytojai pradėjo reikšti 
pasipiktinimą šio “principialaus” porno- 
grafo produktingumu ir mintimis, vie
nas amerikiečių kritikas pareiškė: 
“Prancūzai turi įprasti prie mūsų eks
porto, ir aš tikiu, kad pagaliau šimtai 
prancūzų rašytojų pradės sekti tuo pa
čiu Henrį Millerį.”

Ar tai nieko nesako, kad vis dažniau 
iš Amerikos eksportuojama j tolimųjų 
rytų ir Europos šalis literatūra apie 
gangsterių nuotykius ir seilių varvini- 
mo aistras? Ši “literatūra” — juoda ir 
ciniška — visiškai atitinka atominei is
terikai, kurią praeitais metais dirbtinai 
stengės įkalti į galvas keršto spaudą, Ši 
literatūra turi tą patį tikslą, kaip ir ato
minis triukšmas: prislėgti skaitytojo 
mintis ir valią, įbauginti jį, kad jis pra
dėtų fatališkai tikėti, nematydamas jo
kios išeities, pakreipti jį nuo aiškios ir 
sveikos politikos. Kaip tik toji aplinky
bė ir verčia rimtus amerikiečių rašytojus 
atsistoti amerikiečių liaudies gynyboje, 
kurią' militaristiniai sluoksniai ir jų 
spauda mėgina paruošti, “išauklėti” pa
vojingoms ir betikslėms avantiūroms.

Savo įžangoje neseniai atspausdinta
me rinkinyje “Lobiai laisvajam pasau
liui!” Ernestas Hemingvei aiškiai pa
sisakė deĮ panašaus atominio triukšmo. 
Pareiškęs, kad JAV išėjo iš antrojo pa
saulinio karo sustiprėjusią valstybe, jis 
rašo: “Labai svarbių kad mes neliktu
me labiausiai neapkenčiama valstybe. 
Jeigu mes neišmoksime suprasti pasau
lį ir vertinti visų kitų šalių ir tautų tei
sių, privilegijų ir pareigų, mes galime 
lengvai savo galybe būti pasauliui tiek 
pat pavojingi, kaip ir fašizmas.”

Atverdamas užsidegimą tų žmonių, 
kuriuos pirmajai atominei bombai spro
gus apėmė kvailas, pilnas pasididžiavi
mo savimi, agresyvus ažiotažas, Ernes
tas Hemingvei toliau pareiškia: “Tiesiog 
kvaila būtų manyti, kad Tarybų Sąjunga 
taip pat neturės to paties ginklo ir neto-' 
bulins jo.”

4.
Koks bus žmonijos rytojus? Kuriuo 

būdu užtikrinti taiką ir tautų suklestė
jimą? Kokiu būdu pažaboti imperialisti
nius karo kurstytojus? — štai klausimai, 
kurie vis rimčiau ir rimčiau domina pla
čiąsias užsienio skaitytojų mases. Atsa
kymo į šiuos klausimus skaitytojas, sa- ’ 
vaime suprantama, laukia ir iš grožinės 
literatūros.

Su pasišlykštėjimu ir nepasitenkini
mu žiūri visi žemės rutulio dorieji žmo
nės į šią pigią spekuliatyvinę makalynę, 
į tą nemokšiškumo ir lengvabūdiškumo 
žaidimą, kurį stengiasi organizuoti, su 
naujojo ginklo atradimu, kai kurie bur
žuaziniai makleriai ir politikieriai. Bet 
juo kvailiau tūpčioja prie ciklotrono 
kvaištelėję literatūriniai neūžaugos, juo 
isteriškiau jie stūgauja apie “pasaulio 
pabaigą,” juo atkakliau ima galvoti už
sienio skaitytojas — liaudies žmogus 
apie naujas visuomenės formas, kurios 

vertos yra didžių technikos ir mokslo 
laimėjimų ir pajėgios pakreipti juos 
žmonijos labui. Isteriškam staugimui jis 
nori priešpastatyti istorijos balsą, už
tikrintus žodžius ir mintis tų žmonių, 
kurie ją kuria.

Tuo, būtent, ir galima paaiškinti tai, 
kad visur vis labiau auga susidomėjimas 
tarybine literatūra ir menu. Susidomė
jimas tomis knygomis, kurios išreiškia 
valią, mintis ir.jausmus liaudies, kuri 
apsaugojo civilizaciją nuo pražūties.

I Chester, Pa.
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JONAS KAŠKAITIS

Pažintis su Kinderiu
Trrr ... durų skambalas. Nubėgęs že

myn, atidarau duris. Vidutinio amžiaus 
vyras, su atviru šypsuliu, linktelia gal
vą. Kas gi čia būtų? Lyg matytas vei
das, bet va ta akimirka nesusigriebiu, 
kur ir kaip. Ore labai šalta, tai vyras 
šiltai apsitaisęs, pasistatęs palto apykak
lę. Su. storom pirštinėm, kairėj rankoj 
portfelis. Hm .. . Visiškai lietuviškas 
veidas, tai ir prabilau lietuviškai:

— Prašom tamstą į vidų.
Įžengė. Priemenėj jauku ir šilta, prie 

pat šildytuvo. Vyras, vis su ta pačia 
įspėjančia šypsena, gal kad lengviau bū
tų jį atsiminti, tvirtu linksmu baritonu 
paskubėjo man pasiaiškinti:

— Aš Kinderis, Karolis Kinderis. Mu
du supažindė Rojus židžiūnas “Laisvės” 
piknike, pamenat — Klaščiaus darže ... 
Dar ir dainą, su gaidom, mano sukom
ponuotą, tada padaviau...

Nebedaviau nė baigti sakinio. Viską 
žaibiškai atsiminiau.

— Nagi, mielas prieteliau! Aiškiai 
man nušvito .anas mūsų trumpas pasi
matymas. Tą tamstos' dainą turiu . .. 
Prašom viršun, pasikalbėsime.

— Gavęs progą, užsukau pasakyt dė
kui už tokį .prielankų aprašymą ano 
“Laisvės” pikniko, — ir mane gražiai 
paminėjot...

Pasikabino paltą ir skrybėlę čia pat 
ant gembės. Jaunyvas, f tvirto sudėjimo, 
kresnas vyras. Melsvai pilkos, geros akys 
daro visą jo išvaizdą tokią artimą, lyg 
kad būtume bičiuliai nuo senų laikų.

— Tamsta sveikas gal su kokiu reika
lu?

, Kinderis išsiėmė iš portfelio keletą 
storo popieriaus lapų ir padavė man vie
na:

— Atvažiavau pas savo giminaitį Lip- 
sevičių Juozą, tai užėjau ir pas patį. Tai 
mano tik kad išleista muzika. Mano gai
dos ir mano žodžiai-.

Skaitau dvilinko lapo užgalvinį: , 
Mother of mine, waltz 

“Močiutė”
Solo with Lithuanian words 

music by K. Kinderis.
Published by Charles Kinders,

75 G St., So. Boston, Mass.
Atverčiau vidų lapo. Čia jau muzika 

ir žodžiai.
— Gaila, kad muzikos rašto aš neiš

manau. Malonėsi tamsta pusbalsiu pa
dainuoti.

Ir Kinderis padainavo visą dainelę. 
Gaida graži, įvairi, liaudiško motyvo. 
Ne monotoniška, ne nuobodi. Man pati
ko. škepšterejąu Kinderiui per petį:

— Tamsta turi gražaus gabumo. 
Skamba taip liaudiškai, jautriai. Aš nu
siųsiu “Lietuvių meno sąjungos” cent
rui, čia pat Bruklinan ir Čikagon, taipgi 
Šalinytei, Žukui ir gal dar kam, kas ge
rai žino muziką. Tegul jie visi nuspren
džia. ‘

—, Labai dėkui, — pritarė svečias: — 
man irgi rodos, kad taip bus geriausia. 
O va čia pat, kitam šone, ant to paties 
lapo, dar ir polka, “Varduvių polka.” Aš 
ją čia paėmiau iš savo operetės “Prie
spauda.”

— Tai sveikas net tiek prasisiekęs, 
kad ir operetes sudedi?

— Taip, tamsta. “Priespaudą”’gami
nu dabar. Pirmas aktas ilgiausias, jau 
pabaigtas. Numatau dar du aktu.

. — Bratka tu mano, kaip sako mūsų 
krašte. Labai įdomu. Tai iš tamstos esa
ma meistro. ,

Čia Kinderis paaiškino, turįs parašęs 
ir sukomponavęs dvi komedijas ir vieną 
melodramą. “Jonytės vargas arba naš
laitė” — tai dviejų veiksmų melodrama. 
Jaunosios kartos kančia dėl storžieviš
kumo ir atkaklumo iš tėvų pusės. “Ta
mošiaus sugertuvė arba teta iš Kauno.” 
— komedija, paremta įvykiais iš gyveni
mo. Kita komedija “Raulo romansas ar
ba bučerio bėdos” — turi sau siužetą iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje.

Kinderis trumpai, suglaustai pasakė
(Tąsa ant 4 puslapio) '

Sun Ship Co. ir CIO unijos 
atstovų pasitarimai tebesitę
sia, pareiškė USA Darbo Sky
riaus atstovas John Murray.

Prie susitarimo neprieita 
klausime naujo kontrakto, 
kuris pasibaigė gruodžio 31. 
Susitarus kompanijos ir unijos 
atstovams, kontraktas buvo 
pailgintas iki šių metų sausio 
30 dienos. Nauji pasitarimai 
prasidėjo pirmadienį, vasa
rio 2-rą dieną. Kontraktas 
pratęstas . dar keturiom die
nom, pareiškė valdžios atsto
vas John Murray. Toliau jis 
pareiškė, kad ginčuose tarp 
kompanijos ir unijos atstovų 
algos ir valandos nėra svar
biausi klausimai. Bet koks 
klausimas svarbiausias, jis ne
pasakė.

Tarpe darbininkų ir jų at
stovo svarbiausiais klausimais 
yra algos pakėlimas ir nusta
tymas dienos, kada kontraktas 
turi baigtis. Darbininkai no
ri, kad kontraktas baigtųsi 
kovo mėnesį, kaip ir kitų šip- 
jardžių; gi kompanija nori, 
kad kontraktas baigtųsi gruo
džio mėnesį.
- Ginčuose Sun Ship Co. at

stovauja John G. Pew, Jr., o 
uniją—James Devine, lokalo’ 
No. 2 CIO unijos pirmininkas.

Paskiausiomis dienomis Sun 
Ship Co. pareiškė, oficialiai, 
per vietinę spaudą, kad kom
panija turinti užsakymą 11 
laivų, kurie kainuos $50,000,- 
000.

Chesterio Lietuvių Vytauto. 
Pašalpinis Kliubas įsigijo 
Naują Televizijos aparatą.

Baldwin Locomotive Co., 
Eddystone, Pa., atleidinėja iš 
darbo agresyviškesnius darbi
ninkus. CIO unijai pareika
lavus parodyti priežastis, dėl 
kurių darbininkai yra atlei
džiami, kompanija per savo 
atstovą pareiškė, kad Diesel 
inžinų dirbimo skyriuje susi
darė padėtis tokia, kad toliau 
pakęsti negalima, nes, anot 
viršininkų, tam skyriuj darbi
ninkai išrinko italų , tautybės 
šapos stuardą, būk • per jo 
įtekmę tam skyriuj susidarė 
dauguma italų tautybės darbi
ninkų ir su jais negalima su
sikalbėti Darbininkams at
rodo, kad tai yra. senas bosų 
skymas “skaldyk ir valdyk.” 
Darbininkai nepatenkinti.

Pennsylvanijos valstijos Li
quor Control Board pranešė, 
kad 1947 metais valstybė pel
nė $61,684,183 pelno, tai yra 
rekordinis pelnas.

Valstybės kontroliuojami 
574 štorai davė pelno seka
mai : Sales profits $37,366,- 
107.67. Valstybei taksais 
$18,698,371.67. Už laisnius 
pinigai, kurie yra sugrąžinami 
miesteliams, kur laisniai yra 
gauti, $5,619,704.19.

Du Chesterio saliūnai su
spenduoti. Praėjusią savaitę 
per visą valstiją 7-niems vi
sai laisniai atimti, o 43 suspen
duoti.

Liquor Boardas pranešė, 
kad jis padidins savo spėkas 
35-kiais detektyvais. Saloon- 
keeper’iai, look out!

Philadelphia Suburban Wa
ter Co. pranešė Delaware, 
Montgomery ir Chester coun
ties, Springfield vandens nau
dotojams, kad su kovo 29 d. 
vandens kompanija pakels 
mokestį 10 nuošimčių.

Vasario 7 d., 7 vai. vakare, 
Chesterio Lietuvių Kliube bus 
rodomas judis vardu “Stone 
Flower.” šis judis angliškuo
se laikraščiuose labai giria
mas. Rptrs.

Bavariją. — Philipp Au
erbach, komisionierius pa
bėgėliams, kaltina ameri
konus už blogą elgimąsi su 
benamiais žydais.
3 puslapis—Laisvė (Liberty, 

Lithuanian Daily), 
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Florida

z (Tąsa)
— Matyt, kokie jūs taikingi, jei norit 

padegti Europą! — piktai atrėžė Sazo
novas, tyčia norėdamas, kad austras 
praneštų apie gilų susijaudinimą, kurį 
sukėlė Austrijos ultimatumas.

Atleidęs austrą, Sazonovas tuoj susi
žinojo su vyriausio štabo viršininku gen. 
Januškevięįu, kurį perspėja apie pavo
jų ir prašo išaiškinti klausimą, ar galė
tų įvykdyti mobilizaciją tik keturiose 
karo apygardose. Sazonovas nori mobi
lizuoti tik prieš Austro - Vengriją, kad 
Vokietijai nebūtų priežasties prikaišioti. 
Bet generolai įtikinėja, kad dalina mo
bilizacija neįmanoma, nes ji sukeltų ke
blumų ir galima tik visuotina mobiliza
cija.

Dabar Sazonovui rūpi gauti aiškų 
Anglijos atsakymą, ar ji parems Rusiją 
ir Prancūziją? Pas Prancūzijos pasiun
tinį Paleologą Sazonovas susitinka su 
Anglijos pasiuntiniu Biukenenu. Visi 
trys sutaria, kad Viena, matyt, eina iš 
proto, o už jos nugaros stovi Berlynas. 
Bet anglas nieko aiškaus negali pasaky
ti. Jis net pareiškia, feal Anglija liks 
neitrali, o Vokietija su Austro - Vengri
ja gdli net sutriuškinti Rusiją su Pran
cūzija.

— Bet tai būtų Anglijos savižudystė, 
jei ji ramiai į tuos įvykius žiūrėtų, — 
atsako jam.

Anglas atsargus. Jis neturi dar galu
tinų instrukcijų iš savo užsienių reikalų 
ministerio Grejaus. O gal ir turi, bet 
jam rūpi neatidaryti kortų iki pasku
tinio momento. Biukenenas sako, kad 
Anglija gali kariauti tik tada, jei karo 
reikalaus visuomenės nuotaika. O įsi
traukti į karą dėl Serbijos anglų visuo
menė nenorės. Anglas tik ragina Sazo- 
novą patarti Serbijai kuodidžiausią nuo
laidumą, kad didesnė kaltė dėl karo tek
tų Austrijai.

Sazonovas ir Paleologas įtikinėja, kad 
aiškus Anglijos pasisakymas neabejoti
nai eiti su Rusija ir Prancūzija pašalin
tų karo pavojų, nes Vokietija ir Austro- 
Vengrija vienos tada kariauti neišdrįs
tų. Sazonovas susirūpinęs ėjo iš to pasi
tarimo. Juk Anglija per eilę metų didele 
energija ruošėsi karui ir skatino santar
vininkus. O dabar ji paslaptingai išsi
sukinėja. SazonoVas ii viso kiek nepasi
tiki santarvininkais, o pradėti karą be 
Anglijos tikros garantijos visai rizikin
ga. Rusijai nelaimingas karas juk daug 
pavojingesnis kaip Prancūzijai ar An
glijai, nes tada revoliucija Rusijoj neiš
vengiama.

Tą pačią dieną įvyksta ministerių 
kabineto posėdis. Čia Sazonovas pranešė 
apie austrų ultimatumą Serbijai ir pasi
ryžimą paremti Serbiją. Karo, jūrių ir 
finansų ministerial pranešė apie Rusi? 
jos pasiruošimą karui, užtikrindami, 
kad sausumos kariuomenė sudaro milži
nišką galybę, kuri pajėgs sutriuškinti 
priešą, jūroj yra pakankamai priemonių 
Rusijos svarbiausiem uostam nuo prie
šo puolimo apsaugoti, o finansiniu at
žvilgiu padėtis taip pat tvirta. Ministe
rių kabinetas nutarė: 1) pasiūlyti kar
tu su didžiųjų, valstybių vyriausybėm 
bandyti paveikti Austro-Vengriją pra
tęsti ultimatumo terminą ir duoti laiko 
su Sarajevo byla susipažinti didžiųjų 
valstybių vyriausybėm, 2) patarti Ser
bijai, kad ji nesipriešintų austrų puoli
mui, bet atitrauktų > kariuomenę ir pa
reikštų pavedanti savo likimą didžiosiom 
valstybėm, 3) pavesti karo ir jūros mi- 
nisteriam gauti caro sutikimą mobili
zuoti keturias karo apygardas ir laivy
nus, 4) pavesti karo ministeriui pasku
binti kariuomenės ginklų ir tiekimo at
sargos padidinimą, 5) pavesti finansų 
ministeriui skubiai atgauti Vokietijoj 
ir Austro Vengrijoj esamus Rusijos pi
nigus. Dėl vidaus padėties ministerial 
pripažino, kad karas sukels patriotizmą 
ir visi neramumai ir streikai baigsis, o 
karo laimėjimai visiškai sustiprins mo
narchijos būklę.

. Taigi, principe buvo nutarta* ruoštis 
karui. Dabar užsienių reikalų ministerio 
Sazonovo uždavinys buvo gauti tvirtą 
Anglijos paramos užtikrinimą, karo iš
kilimo formalę pusę^ paruošti taip, kad 
puolančioji pusė jokiu būdu neatrodytų 
Rusija, bet jos priešai, ir užtęsti laiką,

kad Rusija galėtų geriau karui pasi
ruošti. Panašūs klausimai rūpėjo ir Sa
zonovo kolegom — Vienoj grafui Berch- 
toldui ir Berlyne f on Jagovui, tik su tuo 
skirtumu, kad jų generaliniai štabai 
spyrė skubiau baigti diplomatinį raiz
ginį. Vokiečių ir austrų generolam rū
pėjo greičiau paleisti karo žirgus, grei
čiau leisti prabilti jau užtaisytom pa
trankom ir kulkosvydžiam, nes kiekvie
na delsimo diena stiprina priešo jėgas, 
duoda progos jam geriau pasiruošti.

Prasidėjo baisus tarptautinio masto 
vaidinimas, kurio tikslas buvo karo ne
norinčiom ir karo bijančiom tautom 
įdiegti savitarpę neapykantą, sužadinti 
jų gaivališkus naikinimo^ instinktus ir 
suleisti milijonus žmonių į nematytas 
kruvinas imtynes. Keletas dešimtų di
plomatų, generolų, karalių, ciesorių ir 
kt. galią turinčiųjų, panaudoję melą apie 
gresiantį iš kaimynės tautos pavojų, 
panaudoję suklastuotus dokumentus, pa
skleidę patriotines frazes, apgaulingus, 
neva tautos valios pareiškimus, supjudė 
šimtus milijonų žmonių.

Vakare priėmęs Vokietijos pasiuntinį 
grafą Purtalesą, Sazonovas susijaudinęs 
prikaišiojo Vokietijai, kurios padrąsina
ma Austrija stumia Europą į visuotiną 
pavojų. Todėl dabar tik Vokietijos ran
kose esąs šio konflikto likimas. Tegu tik 
Vokietija atsisako paremti Austriją, 
tuoj viskas nusiramins. Grafas Purtales 
teisinasi, kad negali gi Vokietija truk
dyti savo sąjungininkei pasipriešinti 
serbų terorui.

Apie valandą karštai ginčijos Sazono
vas su Purtalesu, ir vokietis padaro iš
vadą, kad ką tik įvykusiam Rusijos mi
nisterių kabineto posėdy nusistatyta ne
vengti griežto konflikto. Bet iš Sazono
vo pareiškimų jis įgyja įspūdį, kad Ru
sija įsikištų tik tada, jei Austro-Vengri
ja ‘‘prarytų” Serbiją.

Prancūzų pasiuntinys Paleologas ma
to iš Sazonovo kabineto išeinantį vokie
tį su išraudusiu veidu ir žėrinčiom akim. 
O ir Sazonovas, visas dar virpėdamas, 
negali nurimti nuo įsikarščiavimo. Pa
leologas pataria jam būti ramesniu, nes 
nereikia griežtumu per anksti gąsdinti 
priešą, bet verčiau teikti jam vilties ir 
kalbėti apie taikingas išeitis iki pasku
tinio momento.

(Bus daugiau)
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Pažintis Su Kinderiu
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

ir turinį tų kūrinėlių. Atrodo mikliai 
sunarpliota.

— Įdomus man tamsta. Seniai tamsta 
Amerikoje? Nuo kokio krašto paeini* 
tamsta iš Lietuvos?

— Paparčių bažnytkiemis, Trakų ap
skrities, — tai mano gimtasis kaimas. 
Gimęs 1897, 'vadinas, man arti 50 metų. 

, Amerikon atvažiavau 14 metų vaikiš
čias. Dar Lietuvoj būdamas, labai mė
gau muziką, dainas. Pramokau čirpinti 
ant smuiko, švilpos, klerneto, armonikos. 
O ant dainų tai man galva buvo pramuš
ta. Svajojau išmokti ant vargamistros, 
vargonininko, bet, dėl šeimynos nelaimių 
ir vargo, turėjau išvažiuoti Amerikon. 
Mano laimė, kad buvau augalotas ir dir
žingas berniokas, tai pasidaviau esąs 18 
metų. '

— Apsistojau Bostone, kur tuo tarpu 
darbavosi Mikas Petrauskas, Mokiaus 
pas jį, jo muzikos konservatorijoje 4 me
tus ir gavau paliudijimą arba diplomą. 
Paskui mokiaus Bostono muzikos kon
servatorijoje, ir vis karts nuo karto dar 
ėmiau pamokas ir nuo Petrausko. Da
bar jau kurį laiką mokiu ir kitus ir susi
einu su muzikos žmonėmis. Bėję, apie 
“Močiutę.” Gerai būtų ją dainuoti po du 
kartu, tai publikai lengviau susigriebti 
ir pažinti jos melodiją. Praneškite meno 
sąjungai ir šiaip muzikos žmonėms, kad 
aš turiu “Močiutės” kopijų. Galėtų jų 
užsisakyti pas mane. Perkant didesniais 
kiekiais, po kelias dešimtis ar šimtus, 
meno sąjungos centras gautų už pusę 
kainos, už 25 centus kopijai. O kaina ten 
padėta 50 centų. Tegul, kas nori, krei
piasi į mane su užklausimais, o aš mie
lai .atsakysiu.

Dar kiek pasikalbėjom su Kinderiu, 
atsisveikinom, ir jis nuvažiavo pas savo 
giminaitį Juozą Lipsevičių.

y
Gamta ir Žmones

šią žiemą Floridoje nejauku, 
oras pusėtinai šaltas ir lietus 
tankiai maišosi. Pav., 14 d. 
sausio pusėtinai daug prilijo.: 
Šventame Peterburge, kur apsi-; 
gyvenau tik laikinai, iš savo 
apartmento per kiemą turėjau 
nueiti į gatvę, krasos dėžutėje 
pažiūrėti laiškų ir laikraščių, 
neturint aukštų guminių batų, 
prisiėjo kelnes iki kelių pasi
raitojus basomis kojomis bristi 
vandeniu 2j-ų pėdų gylio. Sa
koma, jog vasaros mėnesiais 
čia prilyja dar daugiau. Tą die
ną lyjant oras ir vanduo buvo 
gana šiltas.

Naktį iš 14 į 15 d. sausio bu
vo nemaža šalna, taip, kad nu- 
šaldė daugelyj vietų prie namų 
žalių krūmokšlių lapelius, kurių 
žmonės, ar tai nespėjo, ar pa-' 
miršo ant nakties uždengti.

15 d. sausio teko važiuoti iš 
St. Petersburgo žiemių link.; 
Diena buvo graži, giedri, saulė
ta., jokio debesėlio dausose ne
simatė. Saulutė labai maloniai’ 
ir karštai kaitino, bet šiaurys 
vėjelis, nors ne per smarkus, 
visgi šiurpino veidą ir nuogas' 
rankas. Teko važiuoti per pla
čiausius, neapmatomus sodus 
apelsinų. Medžiai apkibę gels
vais vaisiais dar labiau puošia, 
gražina gamtos išvaizdą. Labai 
gražią išvaizdą sudaro tie sodai 
giedrioj, saulėtoj dienoj.

Nuvykome pažiūrėti to išgar
sintojo apie 205 pėdų aukšto 
bokšto, vadinamo “Bok sing
ing Tower,” kuriame įtaisyta 
varpai, varpeliai, skambinanti 
įvairias melodija. Ten nieko to
kio ypatingo ir nuostabaus nė
ra. Gražių marmurinių akmenų į 
išmūrytas keturkampis aukštas 
bokštas ant aukštos vietos. Sa
koma, jog tai aukščiausia vie
ta Floridoje. Į visas puses ap
linkui labai toli matosi tie apel
sinų sodai. , Privažiuoti prie 
bokšto imama 25 centai nuo 
kiekvieno automobilio, Į bokšto 
vidų tur būt publikos neįleidžia. 
Prie bokšto pasitaikė būti biskį 
prieš pietų laiką, tai teko gir
dėti varpus skambinant kelias 
melodijas ir ant užbaigos ša
lies himną.

Pats Floridos vidurys išilgai 
visą valstiją, gana aukštas, vie
tomis siekia iki 200 su viršum 
pėdų virš jūrų vandenio pavir
šiaus. Tas ruožas, mano supra
timu, turėtų būti sveikiausias. 
Vienok žmonės įvairių negala
vimų apimti daugiausia važiuo
ja į žemumas, pelkes, drėgnas 
vietas, kur išgarsintieji mies
tai išbudavoti, kur didesniam 
lietui užėjus, tenka vandenį 
braidyti; o reikia žinoti, jog 
Floridoje tankių ir smarkių lie-; 
tų, ypač vasarą, būna labai 
daug.

Galvijinių ūkių čia yra labai, 
daug, bet ganiavos labai bied- 
nos. žolė prastos rūšies ir tos. 
nėra. Karvės maitinamos šie
nu ir miltais;1 gal būt todėl pie
nas čia daug brangesnis, negu 
žiemiuose. Pieno (prėsko) kvoiv 
tai 24 centai, o pasukos (butter 
milk) 18 centų kvortai. Čia, 
prie progos, turiu pažymėti, 
kad bėgyj paskutinių 2-3 savai
čių maišto, ypač mėsos, kainos 
iškilo iki debesų.

17 d. sausio .vėl smarkiai li
jo gerą pusdienį, o sekmadie
nį, 18 d. sausio, buvo gapa vė
si diena. St. Petersburgo gat
vėse labai mažai žmonių matė
si. Jeigu saulelė išlenda iš de
besų, tuojau pasidaro maloniau 
ir žmonės su visokiais negala
vimais pralinksmėja, čia jau 
tokia gamta. Kuomet nėra de
besų, tai ir žiemos laiku saulė 
karštai įkaitina ir tokioj die
noj kur nors užuovėjoj, prie 
/trobos sienos arba paklodę iš
kabinus ant žemėje įbestų kuo
lelių galima’ labai patogiai sau
lėje kaitintis.

Į trumpą laiką čia mano bu
vimo teko jau susipažinti su ke
liolika žmonių ir išsikalbėti 
apie jų čia atvažiavimo tikslą.

Didžiuma suvažiavusių žmo
nių iš kitur dėl įvairių negala
vimų ‘ — nesveikavimų, dau
giausia persi ritę per penkias
dešimt metų, ūkininkai, balt- 
kalnieriai darbininkai, profe
sionalai ir šiaip biznieriai; pa

prastų, industrinių darbininkų 
mažesnis nuošimtis. Nors pa-; 
slariesiems, po teisybei, būtinai 
čia, ypač žiemos mėnesiais, rei
kėtų atvažiuoti poilsiui arba 
sveikatos taisymui, bet kapita
listinio surėdymo ekonominės 
sąlygos neleidžia to daryti, šių 
vargšų didžiuma priversti būti 
ten, kur jie yra pririšti. Jie gy
venimo verčiami “pildyti” kai 
kurių pavyduolių norą, tankiai 
valiuojančių Floridon, bet ki
tiems patariančių — nevažiuo-; 
ti. “Ko jūs ten (Floridon) va
žiuojate? Būkite, kur esate; 
ten darbininkams negerai.” Ka
pitalistų ir. jų valdininkų čia 
plačiai skleidžiama nuomonė, 
kad driskiai, proletarai iš ki
tų valstijų čia nepageidauja
mi. Kodėl ? Todėl, k a d 
jie čia atveža radikaliz
mą. Tas baisiai baugina pieti
nių valstijų pavergėjus.

Vienas mano kaimynas, kas
dien praeidamas užkalbina ma
ne ir eina jis labai priešakiu 
pasilenkęs, o kojos lyg būtų 
suparalyžiuotos. N u p a s a ko j o 
tas žmogutis (matomai, sunkiai 
dirbęs ūkyje visą gyvenimą), 
jog praleidęs apsčiai daktarams 
pinigų, bet jo strėnų ir kojų 
nepagydė. O čia, St. Petersbur- 
ge, į trejetą savaičių pradėjęs 
jaustis žymiai geriau.

Kitas žmogus, nuo Scottville, 
Michigano valstijos, jau virš 70 
metų amžiaus, turi kokią tai 
nepagydomą slogą ir trumpą 
kvapą. Gyvena kaimyniniame 
namelyje, kurį jis čia nusipir
ko apie metai laiko atgal. Bū
davo, kai jis pradės kosėti, tai 
ir galo tam kosuliui nėra, rodo
si, jis tuojaus mirs. Tas žmo
gus gulėjo lovoje keletą dienų, 
daktaras jį tankiai lankė, kai
myniniai žmonės ir jo giminės 
sakydavo, jog jo gyvenimo die
nos suskaitytos; buvo laukia
ma jo mirties bile dieną, bile 
valandą. Dabar tas žmogus žva
liai sau vaikštinėja, su mašinė
le piauna žolę aplink savo na
melį ir kitką dirbinėja ir, svar-: 
biausia, — nebekosėja.

Apart paliegėlių, kurie su
randa šiek tiek palengvinimo 
savo nusenusiai ir pašlijusiai 
sveikatai, čia atvažiuoja žmo
nės su tikslu bizniavoti. Kaip 
paliegėliams ne visiems pasise
ka savo sveikatą atitaisyti, taip 
ir ne visiems biznieriams pa
siseka su bizniu Floridoj.

Metai tam atgal teko matyti 
čia neblogai bizniavo jančių, 
bet dabar tūlos biznių įstaigė
lės uždarytos, su iškabomis 
languose.: “For Rent.”

Kelios dienos atgal su vienu 
panašiu biznierium teko' atsi
sveikinti jam išvažiuojant į žie
mius, iš kur buvo čia atvykęs 
prieš metus laiko. Nors jis ne
pasisakė, kiek tūkstančių pra- 
pelnė per vienus metus, bet iš 
pokalbio. patyriau, jog prakiš
ta buvo nemažai. Jis pardavė 
savo biznį su nemažais nuosto
liais, bet ir jo klientas (jo ma
nymu) turėsiąs nemažai ten 
prarasti, jeigu pasisektų kam 
kitam parduoti; o kad kaip, tai 
ir visai riestai gali būti.

Nauji namai, nameliai dygs
ta, kaip grybai rudenį po šilto 
lietaus. Ypač jų daug budavo- 
jama St. Petersburge, Timpo
je, Clearwarter ir kitur. Labai 
daug namų pardavimui, ateity 
bus jų parduodama dar dau
giau. Namų kainos, sulyginus 
su pereitų metų, daug žemes
nės. Numatomas namams kai
nų puolimas.

Kai kurie žmonės, čia atva
žiavę iš šiaurinių valstijų, gau
na darbus prie budavojamų na
mų, bet tie darbai nepastovūs. 
Jau tenka matyti tokius dar
bininkus vaikštinėjant be dar
bo po porą savaičių. Pavasariui 
atėjus, skaičius tokių bedarbių 
padaugės.

Daug žmonių čia atvažiuoja 
pastoviam apsigyvenimui. Kiti, 
neprisitaikę prie aplinkybių ar
ba savo mintis permainę, grįžta 
iš kur buvo atvykę. Vieni per
kasi sau gatavus namelius, o 
kiti perka lotus ir patys bando 
budavotis sau gūštas.

Vieną naktį su žaibais ir per
kūnija smarkiai lietus lijo. 
Ant' rytojam; su sarty kaimynu

važiavome pažiūrėti, kaip lotai 
atrodo po smarkaus lietaus. O 
tie lotai St. Petersburgo prie
miestyje parsiduoda nuo 50 iki 
200 dolerių. Vietomis keliai 
apsemti vandeniu po 2 pėdas. 
Šalę kelių prie savo namelių 
stovinėja žmonės, įbridę iki ke
lių vandenin. Gal būt ne vie
nas jų gailisi nusipirkęs arba 
pasibudavojęs namelį tokioj 
žemumoj. Sakoma, jog vasarą 
karšta saulė labai greitai iš
džiovina vandenį, bet ne taip 
yra žiemos mėnesiais, kuomet 
debesiai nuolatos laiko užden
gę saulę.

čia atvažiavusieji iš šiauri
nių valstijų žmonės, ypač in
dustriniai darbininkai iš dirb
tuvių, padaro šiokią tokią įtek
mę į čionykščius žmones abel- 
nai ir į darbininkus ypatingai. 
Kai kurie biednesni pradeda 
tarpusavyje zurzėti prieš ne
svietiškai aukštai iškilusias 
maisto kainas ir prieš aukštas 
rendas. Vis tankiau girdėti ne
pasitenkinimų Trumano admi
nistracijos namine ir užsienine 
politika ir Maršalo planu. 'Dau
gelis žmonių mano, jog geresnės 
padėties veik negalima pasiek
ti, nes nežiūrint už kurią par
tiją jie balsuotų, vis vien tie 
politikieriai, ar tai prezidentas, 
ar kongresmonai ir senatoriai, 
savo pažadų nepildo. Reiškia, 
apgavikai. Tai va kokį įspūdį 
gaunu pasikalbėjimuose su tik
rais, čiagimiais amerikiečiais.

Vienas senelis klausia ma
nęs: “Ką jūs manote apie Wal
lace?”
. Sakau: “Tai vienas iš Šva
riausių šioj šalyj politikierių, 
nuoširdžiai kovoja už taiką, už 
draugišką sandarbininkavimą 
su kitomis šalimis, už išlaiky
mą laisvės ir demokratijos šioj 
šalyj už geresnę būklę darbo 
žmonėms. Ir nežiūrint, kad re
akcionieriai su Trumanu prie
šaky iš darbo jį prašalino ir 
šaukia: “nukryžiavot jį,” jis 
(Wallace) drąsiai kovoja 
už savo įsitikinimus. Tas žmo
gus yra tęsėjas velionio Fran
klino Roosevelto politikos, jo 
buvęs artimas, geras draugas 
ir sandarbininkas.”

Senelis man sako: “Aš ir 
mirsiu, o neatsisakysiu • nuo 
Biblijos mokymo. Bet aš ma
nau, kad Rusija turi būti pa
likta ramybėj. Jei Rusijos žmo
nės nori ir jiems patinka turėti 
bolševikų valdžią, tegul jie tu
ri ją. Mūsų dalykas turi būti 
nesikišti į Rusijos žmonių vi
dinius reikalus, jų tvarką.”.

Tas senelis labai protingai 
kalba. Taip turėtų kalbėti pla
čiausios masės Amerikos dar
bininkų ir ūkininkų. O tos ma
sės kada nors pradės plačiai 
taip kalbėtis jeigu visi progre
syviai su didesne energija kal
bės į mases.

Apie porą savaičių Floridoj 
maišėsi lietus ir oras buvo at
vėsęs, net ir šalna porą naktų 
pasirodė, žmonės čia nepripra
tę turėti didelę kuro atsargą. 
Kadangi, didžiumoje mažesnie
ji nameliai apšildomi alyva ir 
kerosinu ir kadangi kompani
jos ir valdžia paskelbė, jog tų 
medžiagų pasidarė didelė sto
ka, tai žmonės su įvairiais in
dais rankose puolėsi prie gazo
lino stočių. Susidariusios il
giausios eilės žmonių, norėju
sių nusipirkti kerosino, primi
nė man anų huverinių laikų 
badmetį, kuomet eilės žmonių 
stovėję ir laukė puoduko kavos 
ir šmotelio duonos. Ačiū kom
panijoms ir “geraširdei” Tru
mano valdžiai, kerosino kaina 
pašoko nuo 15 iki 20 centų ga
lionui. Nekurtos stotys parda
vinėja galioną kerosino po 25 
centus ir tiktai tiems, kurie 
perka po kelioliką gazolino ga
lionų automobiliams.

Tokiai padėčiai susidarius, 
atsirado tokių niekšų, kurk 
pradėjo garsiai šaukti, kad: 
“dėl stokos kerosino kalti strei- 
kieriai ir unijos.” Apie vieną 
tokį “lunatiką,” — gazolino ir 
kerosino pardavėją pasakė man 
kaimynas, kuris stovėjo žmo
nių eilėj, laukdamas kaleinos 
nusipirkti galioną kerosino.

Nežiūrint kad Floridoj žie
mos mėnesiais neperšaltas oras, 
saulelė labai tankiai pasirody
dama pusėtinai karštai šildo, 
bet biedniokai nemažai pri
vargsta ir visokių nemalonumų 
prikenčia. Vieni atvažiavę pa
sveiksta, o kiti labiau apserga. 
Vienok žingeidu yra prisižiū
rėti kitų ir pačiam patirti vi
sokias įvairenybes šio kapita
listinio surėdymo.

Keliautojas.

Tel. TRObrldge 6880

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman 8i., arti Cantral 8lcv.

CAMBRIDGE, MASS.

Ittam V. Walmus, D. D. S
| DAKTARAS-DENTISTASi

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M.

Išskiriant trečiadieni 
z ir sekmadieni.

■ ■ I
I 
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|650—5th Ave., kaxnp. 19 St. B 
BROOKLYN, N. Y.I ■

Tel. SOuth 8-5569

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

$3.75
Sofa Apačios Perbudavojimas

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.
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New Kensington, Pa
Noriu nors trumpai parašy

ti iš LDS 10 kp. 1947 metų 
darbuotės. Mūsų kuopos na
riai labai plačiai po mieste
lius išsiskirstę gyvena, tai ne
daug į susirinkimus atsilanko.

Bet kurie veikia, tai stengia
si atlikti darbus. Iš ligonių 
raportų, pasirodė, kad tik vie
nas narys Antanas Valaitis 
serga. Jis serga jau keturi 
metai, prispaustas sunktos li
gos. , įnešta, kad kuopa pa
aukotų jo pagalbai iš iždo ir 
išrinkta komisija parinkti au
kų. Aukų surinkta taip: J. 
Virbickienė $36, K. Tamošiū
nienė — $22.25, J. Čiuplis — 
$12 ir LDS 10 kp. aukavo iš 
iždo $25, tai viso 
$95.25. Graži bus parama 
sergančiam draugui.

Aukavo sekamai: Po $5 au
kavo P. Kriščiūnas P. ir Ad. 
Pauli, C. ir M. Stašinskai, J. 
Čiuplis, P. ir B. Katilavai, J. 
Martinkienė, S. Martinkus. $4 
aukavo S. Bijavičius, $3 au
kavo Ona Glaudenienė.

Po $2 aukavo: J. Sperskis, 
E. Mikalauskienė, J. Gutaus
kas, K. Tomos, J. Zajenkaus- 
kas ir W. Moricky. Po $1 
aukavo: A. Stonis, J. Mockus. 
Ch. W. Shukys, F. Sherkšna. 
Ą. Sheiris. A. Stulgis, J. Jo
naitis, J. Virbickienė, A. Mar- gus žuvo, 20 sužeista.

susidarė

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
V*- * •IfM***' •* »

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y<

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

I. I............................  ■ II. .....................................■............................ ... ... . — ■

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

Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

,un—r 25——Įt|9

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokįte \
SHoreroad 8-9380

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankiniams 

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

Paul Gustas Funeral Home, 
'* INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRAĘORĮU&
Telcfonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruola šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose bt^. ekstra išlaidų.

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šęimpjn s.ulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega..

tingus, M. Mockus, K. lly 
dock/H. Adams ir S. Daugio-, 
la* Smulkių surinkta $3.25.

A. Valaitis širdingai dėka- 
voja LDS 10 kuopai ir visiems 
aukavusiems už taip gražią 
jam paramą.

.Mūsų kuopa ir nariai gražiai 
parėmė Lietuvių Kultūros Na
mo reikalus. Pirko sekamai:

LDS 10 kp. 4 šėrus $100 
' C. ir M. Stashinskai 4

Ch.« W. Shukys 2 . . .
A. Sheiris 2 ..............
P. Povilaitis 1 ..........
J. Virbickienė 1 ....

Stonienė 1 ..........
Martinkus 1 ..... 
Tamas 1 ..............

Tamas 1 ..............
Taipgi LDS 10 kuopa pirko 

Vilnies Bendrovės du šėrus už 
$20.

Visų narių a tyri ai, 
10 kp. komitetas dėl 
tų pasiliko tas pats, 
vo ir 1947 metais, 
esant, kreipkitės prie jo. Na
rių turime 53 suaugusius ir 3 
jaunuolius, tai viso 56 narius. 
Pinigų turime ižde su 1 d. sau
sio 
pa

100
50
50
25
25

O.
25

P.
25

kąri LDS 
1948 nie
kur is bu- 
Reikalui

$3,005.92. Reiškia, kuo- 
stovi gražiai.

' C. STASHINSKY,
LDS 10 Kp. Fin. Sekr.

Iowa City. — Susikūlus 
dviem traukiniam, 1 žmo-

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Pittsburgh, Pa.
, ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Vasario 1 d. atsibuvo LDS 
160 kp. susirinkimas, nuosa
vame name. Narių atsilankė 
skaitlingai. Įsirašė vienas nau
jas narys, išklausyta komiteto 
ir komisijų raportai. Buvo 
nominacijos LDS būsimos Cen
tro Valdybos narių.

Mirė K. Ivanauskienė, po 
antru vyru — Ubartienė, kuri 
gyveno, ąpie New Kensington. 
Paliko liūdesyj du sūnus ir 
vyrą Ubartą.

Sausio 25 d. atsibuvo LDS 
8-tos' Apskrities konferencija. 
Konferenciją atidarė pirmi
ninkas A. Mckeška, paskyrė 
į mandatų komisiją Jurgį Ur
boną ir Stasį Ivanąus.ką. Kol 
mandatai buvo'tikrinami, tai 
pakvietė D. Lekavičių pakal
bėti organizacijos reikalais.

Delegatai dalyvavo nuo 54 
kuopos, Braddock— J. Urbo
nas, 37 kp., Wilmerding—M. 
Matakas.fr S. Ivanauskas, 145 
kp., South dalies — A. Me- 
keška, 146 kp.—Jonas Urbo
nas ir A. Pipiras, N. S. 160 
kp.— S. Orda ir P. Macenas. 
Iš Carnegie, dalyvavo svečias 
J. Gataveckas.

Iš raportų pasirodė, 
mitetas veikė, kuopos 
vę naujų narių. Tik 
kad į konferenciją 
kuopos neprišiuntė savo dele
gatų. Finansiniai kuopos sto
vi didžiumoje gerai. Konfe
rencija užsidarė 5 vai. vąk.

kad ko- 
yra ga- 

bloga, 
penkios

Po konferencijos, toje pat 
svetainėje, ant Orr St., įvyko 
bankietas. Bankietui valgius 
paruošė gaspadinės Mekeškie- 
nė ir Aglinskienė. Dalyvavo 
apie 50 žmonių, nes dėl sniego 
ir pū^os daugelis ir norinčių 
negalėjo pribūti.

Pavalgius Jonas Urbonas 
pakvietė Baltrušaitienę, Geo. 
Urboną, D. P. Lekavičių ir 
kitus pakalbėti.

Prie. pabaigos tenka paste
bėti, kad Pittsburgho apylin
kėje nuo vidurio sausio snie
gas krinta kožną dieną. Tai 
sunki žiema. Į)aug dirbtuvių 
neturi gazo ir nedirba.

D. P. Lekavičius.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given Hint License No. 
GB 22767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic leverage Control La,w at 1812 
Bath Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed OFF the premises.

PHILIP STEINBJlUCK

NOTICE is hereby given that License No. 
L 6004 has beeų issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 533 Eastern Parkway, Borough 
of Brookljn, County of Kings, to be con
sumed OFF the premises.

GERALD SCHNEIDER

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5896 has been issued tų the undersigned 
to sell wine and liquor, nt retail under 

/Section 107 of the Alcohojic Beverage Con
trol Liw al 249 Sumner Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed OFF the premises.

TURNER'S AVINES <V LIQUORS, Inc.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Llūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) * 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avėnue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TelA Virginia 7-449ą

ELIZABETH, N. J KRISLAI

tai šiuomi

pat savo 
jaunas iš

Ketvirtadienio ryte at
eiti darban ir besireng- 
staigiai suklupo, šauk-

Prisiminus Vladą Bitę
Laisvėj ir Vilnyj jau tilpo 

mano pranešta žinia apie neti
kėtą mirtį Vlado Bitės.

Kadangi aš prižadėjau pa
rašyti plačiau apie velionio mir
tį ir jo gyvenimą, 
savo prižadą pildau.

Vladas Bitė ligi 
mirties atrodė gana 
vaizdoj, gyvas ir linksmas. '

Tik retkarčiais savo drau
gams skundėsi aukšto kraujo 
negalavimu, bet mažai kas iš 
mūsų kreipėme į tai domės, to
dėl jo staigi mirtis visus jo 
draugus ir pažįstamus smar
kiai sukrėtė.

Vladas Bitė dalyvavo LDS 
33 kp. susirinkime trečiadienio 
vakare/ sausio 14 d. ir gi^įžęs 
namo labai apšalo, belaukdamas 
buso. Jo moteris Eva patarė 
jam išgerti šilto pieno einant 
gulti, bet pieno ■ negėrė, vieton 
to, apsišildė save elektrine pa- 
duška. 
sikėlęs 
damas 
damas pagalbos.

Bet, deja, ta pagalba jau bu
vo pervėlu, nes nuo aukšto 
kraujo spaudimo įvyko krauja- 
plūdis širdies ir smegenų.

Tuojau ir buvo nuvežtas į 
Alexian Brothers ligonbutį, ku
riame jisai neteko gyvybės 
sausio 16-tos dienos 12:15 vai. 
ryte.

Vladas Bitė buvo vienas iš tų 
pirmųjų pionierių Elizabetho 
lietuvių kolonijoj, kurie padė
jo sukurti pažangių lietuvių 
kultūrinį ir politinį judėjimą.

Priklausė prie pirmojo Eliza- 
bethe sutverto Giedros ‘Choro, 
vėliau buvo nuoširdus rėmėjas 
ir garbės narys Bangos Choro.

Ligi pat savo mirties priklau
sė prie “Aušros” ir “Brolių” 
draugijų, ALDLD 54 kp., Lie
tuvių Darb. Progresyvio Klubo 
ir LDS 33 kp. ; .

Buvo Laisvės1 ir Daily Wor-

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susfrinkimas įvyks ,8 
d. vasario, 2 vai. dieną, 408 Court 
St. Visi klubo nariai dalyvaukite su
sirinkime, yra svarbių reikalų ap
kalbėti bei nutarti. — C. Andriūnas, 
sekr. (31-32)

ir pasimokėkite metines

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 8 d., 10 vai. ryto, 29 Endi
cott St. salėje. Draugai, prašau da
lyvauti 
duokles, nėra reikalo laukti visus 
metus dėl $1.50, padarykite tuoj ir 
bus atlikta. Taipgi čia girdėsime ra
portą iš Laisvės metinio suvažiavi
mo. — J. M. Lukas, sekr. (31-32) 

GERI PIETOS.’I
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Doinikaitis 

Savininkas
417 Loi’imer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

----------- B
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Otvi SCHOLES BAKING MQv
' ' 532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKA DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausiosv rūšies miltus — tas reiškia, kąd mūsų duonoj 

norą jokių dąžų nei ehęrųikalų. Mūsų (Įuoną, valgydami sutaupysite 
> pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—rBrooklyno ir apylinkęs, 
į ktąutuveą į pąvienius namus; taipgi, siunčiainę 

ir į kituą miestus.
Tel. EVergreen 4-8802Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

ker skaitytojas, Vilnies ir kitų 
pažangių laikraščių rėmėjas. 
^Visados^ir" visame kaine be 
jokių svyravimų palaikė dar
bo klasės judėjimą. O ypač bu
vo tvirtas simpatikas ir šalinin
kas Sovietų Sąjungos ir naujos 
Lietuvos su tarybų valdžia.

Nuo pat mažens išmokęs 
kriaučystės amato Lietuvoje 
pelnė iš to gyvenimą, o šiame 
amate Elizabethe kaipo ilgame
tis kriaušius įgijo daug drau
gų ir pažįstamų.

Vladas Bitė gimė Lietuvoj, 
Varnionių kaime, Šiaulėnų pa
rapijoj, Šiaulių apskr.

Paliko didžiame nuliūdime 
moterį Evą Bitienę (po tėvais 
Brazaitis) čia gimusią lietuvai
tę, su kuria gražiausiai sugyve
no ligi pat mirties, pusbrolį 
Joną Bitę, Tacoma, Wash., se
serį Brigitą J a n k ū n i e n ę , 
Brooklyn, N. Y., o Antaną ir 
seserį Teklę Lietuvoj.

Kaip jau žinoma, Vladas Bi
tė tapo palaidotas Rosedale ka
pinėse, Linden, N. J., sausio 19 
dieną. '•

Velionį laidojant trumpą ir 
jausmingą prakalbelę pasakė A. 
Skairius.

Velionio grabnešiai buvo Jo
nas Norušis, Juozas Kirslis, 
Stanley Joseph, Adolph, Char- 
loe, Brazaičiai.

Lai būna tau lengva šios ša
lies žemelė,' Vladai! O mes, gy
vieji, kovosime už tavo šviesius 
socializmo idealus, kur nebus 
darbo liaudies išnaudojimo.

Elizabethietis.

Worcester, Mass.
Vasario 1 d., 2 vai. po pietų 

skaitlingai susirinko pažangių
jų lietuvių, kad palydėti į ąm- 
žino ilsėjimosį vietą, Vilties 
Kapines, Petrą Plokštį.

Petras po ilgoko nesveikavi- 
mo mirė sausio 30 d. gyvena
muose namuose, 3 Parry Ave. 
Jis turėjo 73 metus amžiaus ir 
čia išgyveno virš 50 metų, kuo
met atvyko iš Lietuvos, Vil
niaus redybos/'' Jis prigulėjo 
prie LLD 11 kuopos, Liet Pi
liečių Kliu'bo ir LDS 57 kuo
pos, kurioj per keletą metų bu
vo protokolų paštininku ir pa
sižymėjo vajuose gavime nau
jų naritj, parašydavo į laikraš
čius, kaipo kuopos korespon
dentas.

Todėl, suteikti paskutinį 
jam patarnavimą, buvo atvy
kęs LDS prez. Jonas Gasiūnas 
iš Brooklyn©. Gasiūnas pasakė 
atatinkamą kalba graboriaus

BAR & GRILL
į LIETUVIŠKA ALUDĖ

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

Kanados 
į Black Horse Ale 
į JOSEPH ZEID AT 

411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

>

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bet tas tik parodo, kad kle

rikalai širdyje niekad nebuvo 
pasaulio demokratijos karui 
prieš hitlerizmą-fašizmą loja
lūs.

Ir vėl pravirko liūdnoj at
minties Budenz. Jis sako, kad 
Amerikos komunistai jau bai
gia Ameriką užkariauti. Jis 
nop sųorgapizųoti. penkiolįką 
milijonų, siparkių vyrų kovoti 
komunistus — nei mažiau, nei 
daugiau!

Naujienoms šio asilo protas 
labai patinka ir jos jo suma
nymą remia.

Komunistai turėtų būti dė
kingi už tokį jų garsinimą be 
atlyginimo.

Daytone numirė Orville 
Wright, brolis Wilbur Wright, 
mirusio 1912 metais. Broįiąi 
Wrights, kaip, žinoma, išrado 
lėktuvą, šiandien pakilti už 
debesų ir lekioti oru nebėra 
jokia naujiena. Bet 1903 m., 
kai pirmu sykiu sunkesnė už 
oj-ą mašina pakilo aukštyn, 
buvo tiki^Srevoliucija techni
koje.

Orville Wright buvo kuklus, 
darbštus žmogus, mirė sulau
kęs 76 metų amžiaus.

bute prieš išlydint į kapines ir 
prie kapo. Kadangi šią žiemą 
oras gana šaltas ir rekordiniai 
gilus sniegas,-apie pusė publi
kos negalėjo, arčiau prieiti prie 
kapo. Petras paliko nuliūdime 
žmoną — Daratą Plokštienę 
(Buvokiūtę) ir vienatinį <3ūnų 
Petrą, taipgi gimines; laidotu
vėms patarnavimą atliko gra- 
borįus F. Karalius.

Qraboriams patartina dėl 
geresnės tvarkos, kada apie 30 
automobilių eilė susidaro, o jo
kių ženklų prie automobilių nė
ra, ir ant skersgatvių pašali
niai važiuotojai perkerta eilę, 
lenda ir susimaišo, paliekant 
palydovus tolį, tai turėti popie
rinius žęnklųs prie priekinio 
automo.bįliaus ląng© su užrašu 
“Funeral.” Taip yra 
kituose miestuose.

daroma
D. Jį.

NUŠOVĘS TĖVĄ JAU
NUOLIS IŠTEISINTAS
Mt. Clemens, Mich. —Ta

po išteisintas Stephen Ka
lisz, 17 metų berniukas, ku
ris nušovė savo tėvų. Ste
phen pasakojo, kad tėvas 
bandęs užmušt jo motiną. 
Tai todėl jis ir nudėjęs tė
vą.

UTUANICA SQUARE

RESTAURANT
I

Steven Augustine & Frank Sanko
' SAVININKEI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekviena diena yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA D JENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAIMĖJE

282 UNION AVE. BRQOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

RONKONKOMA
8684 H

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

• Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Pątąrnąvimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

5 pusi.“-Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Šešt., Vasario 7, 1948

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORĖS IR 
RANKINĖS SIUVĖJOS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. Apmokamos 
Vakacijos. 6 Apmokąmos Šventės. Prisidedą 

Bonai. Puikios Darbo Sąlygos.
GLENWOOD CLOTHES. LTD. *

41 Academy St., Poughkefepsįe, N. Y. .

----- „.„.ag.
MERGINA. Patyrusi. Su Paliūdijimaif 
Paprastas virimas. Atskiras kambarys h 
maudynė. Nėra valkų.’ Aukota alga. 
MRS. M. LAPIDVS. 1059 E. 8TH ST.

BROOKLYN. NAVARRE 8-0W0.
(U)

PATYRUSIOS OPERATORES
Pageidaujam patyrusių prie 

Ladies’ handbags 
Aukščiausia Alga 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Niekada netrūksta darbo.

KREIPKITĖS AR ŠAUKITE
HEIMER BROS., INC.

26 CORNELISON AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

Delaware 2-3072
(36)

OPERATORĖS
PRIE BLIUSKŲ

VIENTIK PATYRUSIOS
Pasiuvimui pilnai viso drabužio 

DARBAS NUO ŠMOTU
ABELNAI 81.50 IKI $2 Į VAL.

JOS. L. GALATI
& SONS

208 Paterson Street,
Paterson, N. J. ,

(33)

MERGINOS
Abclnam darbui svęterių dirbtuvėje. 

Mokančios rankom ir maššinom siūti.
ZION KNITTING MILLS

313 Van Sinderan Avė.
BropklyiL

DICKENS 6-9248
(lith St. Canarsie Line B. J4. t

Sutter Avų, Stotini (34,)
■■ ........... ........ . • ■ asa
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
PILNAS MAŠINISTAS 

Pagyręs
Prie LaUio, Stalo it1 įlankų Darbo 

G. & H.
MACIHNĘ WORKS, Inc. 

573 Johnson Avenue 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 7-Q439
(37)
TT-.

PATYRĘ 
KAILIĄS1UVIAI

Mes turime keletu jums pageidaujamų darbų 
savo užmiestiniame skyriuje, nuolatiniai dar
bai, apmokamos vakacijos.
AngliSkai kalbanti jauni vyrai, kurie gali 
gerai atlikti darba ir yra pilnai patyrė I>PQ 
kailinių pataisymų, madų ]>crdirbimo 1Y ap- 
rokavimo.
Pageidaujama
tyrimu.
Kreipkitės trečiadieni, • vasario 11-la.
Jo ^', .12, Urba 2 ir 4 valandų.

KLAUSKITE MR. GRAESER
A & J ĘNGEL INC.

18 EAST BOTH ST.,
NEW YORK. <

u Department krautuvės pa-

tarpe

(34)

PATYRUS INDŲ MAZGOTOJAS 
Lengvas ajivalyino darbas. Pageidaujama 
kuris gyventų New Rochelle ar arti.

'Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
hatitmann restaųrąnt,

603 MAIN STREET, NEW ROCRELLE.
. . (34)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

J. 1 Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Matakas.fr


f
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NPH,Yorfap>zWž'/a7liikn
Gali Sudaryti Rūko
riams Nesmagumų

New Jersės valstijos guber
natorius Driscoll siekiasi pra
vesti per seimelį įstatymą, už- 

. dedantį ant kiekvieno cigare
tę pakelio po 3 centus taksy. 
Jei taip bus padaryta, tai to
je valstijoje cigaretai lėšuos 
tiek pat, kiek ir New Yorko 
valstijoj.

Kadangi tokiu taksu New 
Jersės valstija ligi šiol netu
rėjo, tai ten, esant cigare- 
tams pigesniems, nemažai 
New Yorko ir Pennsylvanijos 
piliečių vykdavo cigaretę 
pirkti. Kiti per paštą parsi
traukdavo cigaretę, nes jiems 
gražiai viskam apsimokėdavo.

Dabar, jeigu DriscoU’ui pa
vyks tą įstatymą pravesti, — 
bus kitaip.

Bet New Jersės valstijos biz
nieriai prieš tokį sumanymą 
protestuoja, nes jie žino, jei 
sumanymas bus įstatymu, tai 
milijonai “ekstravų” cigare
tę, kuriuos ligi šiol išpirkda
vo “outsideriąi,” pasiliks ne
parduoti.

Ragina Atmesti 
Diskriminaciją

Praėjusį trečiadienį New Yor
ko Medicinos Akademijoje 
įvyko gydytoju forumas,—lyg 
ir prakalbos. Dr. Curtis Flo
ry (iš Cornell Universiteto 
Medicinos Kolegijos) pasiūlė, 
kad nors sykį būtų padarytas 
galas diskriminacijai prieš ne
grus mediciniame Amerikos 
gyvenime. Jis reikalavo pa
taisyti American Medical . As
sociation (Amerikos Medikali- 
nio Susivienijimo) konstituci
ją, įdedant jon paragrafą, 
garantuojantį .įstojimo Susi- 
vienijiman teisę kiekvienapi 
pilnai kvalifikuotam gydyto
jui, nepaisant, kokios.jis būtų 
tautos ar rasės.

Kiekvienam buvo aišku, 
kad šis pasiūlymas lietė vy
riausiai negrus gydytojus, ku
rie yra diskriminuojami ligo*- 
ninėse ir visame medikalinia- 
me gyvenime Amerikoje.

Diskriminacija jaučiama ir 
matoma ypačiai pietinėse vals
tijose. Bet užtenka jos ir 
šiaur-rytinėse valstijose.

American Medical Associa
tion yra pati žymiausia Jung
tinių Valstijų gydytojų orga
nizacija. Jeigu joje prakti
kuojama prieš negrus diskri
minacija, tai ji praktikuojama 
ir kitur.

Tūli paminėtame forume 
diskusantai manė, kad reikėtų 
konstitucija pataisyti, tik ji 
turėtų būti pataisyta ta pras
me, kad negrams būtų pripa
žintos “specialūs narystės tei- 

. sės.” Tokios narystės buvimas, 
buvo jiems nurodyta, diskri
minacijos nepanaikintų.

DAUGIAU PASVEIKINIMŲ

Po Liet. Koop. Spaudos B- 
vės suvažiavimo gavome seka
mus pasveikinimus: >

A. JanutaviČius, Chicago,
Ill., $10.

George Wareson, Brooklyn, 
’N. Y., $5.

’Širdingai dėkojame ir pra
nešame, kad suvažiavimui au
kos šiuomi užsibaigė.

Laisves Adm-cija.

Mūsų Bazaras
Buvome manę šiemet bazarą 

laikyti kiek Vėliau ir Kultūri
niame Centre. Tačiau daly
kas pasikeitė. Su Grand Pa
radise sale esam anksčiau pa
darę kontraktą ir jie mūs ne
paleidžia, turime salę naudo
ti užimtomis dienomis. O 
Kultūrinis Centras dar neturi 
reikalingų leidimų bizniavoti. 
Leidimus reikia gauti iš val
džios, o valdžios nepaskubinsi. 
Turi laukti savo kaleinos. To
dėl Kultūrinis Centras dar ne
gali mums išnuomuoti savo sa
lės.

Bazarą rengiame Grand 
Paradise salėje, 318 Grand 
St., ir jis įvyks vasario 20, 21, 
22 ir 23 dd. (Feb. 20, 21, 
22 & 23rd.)

Visi renkimės į bazarą, visi

duokime bazarui dovanų, visi 
rūpinkimės, kad bazaras pa
vykę. Laikas trumpas,— turi
me suskubti.

Visi gerai žinome, kaip ne
paprastai ant visko kyla kai
nos. Kainų kilimas labai ap
sunkina mūsų dienraštį. Tad 
turime daugiau atydos kreip
ti į parengimus savo dienraš
čio paramai.

Visada Laisvės bazarams 
gaudavome paramos iš kitų 
miestų. Tokios pat paramos 
laukiame ir šiemet. Kurie tik 
galite suteikti bazarui kokių 
dovanų, prašome siųsti tuojau. 
Piniginės dovanos geriausios ir 
mes laukiame po doleriuką ar 
daugiau iš kiekvieno dienraš
čio Laisvės patrioto.

Laisvės Administracija.

Apie Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubų

Brooklyne gyvuoja du lietu
vių klubai—Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas ir Lietuvių At
letų Klubas. Abu netoli viens 
kito (geografiškai), abu sugy
vena draugiškai ir kaimyniš
kai.

Lietuvių Piliečių Klubas yra 
didesnis, o tai dėl to, kad jis’ 
moka nariams pašalpą ir jų li
kusiems — pomirtines. Be to, 
šis klubas palaiko dvi sales ir 
gerą barą.

Klubo gaspadoriumi arba 
manadžeriumi yra Juozas Za
karauskas,—senas brooklynie- 
tis ir plačiai lietuvių visuome
nei žinomas'.

Aną dieną teko pasikalbėti 
su Juozu.

—Kokios jūsų perspektyvos 
ateičiai? — klausiau.

—Kiek tai liečia visą klubą 
— mūsų perspektyvos: su
traukti į šią pastogę (tai yra 
į klubą) juo didesnį skaičių 
žmonių. Mūsų klubas turi du 
skyrius: pašailpinį ir bizniavę. 
Tačiau abiejų skyrių tikslas 
yra vienas ir tas pats: palai
kyti gerą iždą, kad nariai, ku
rie prie klubo priklauso, turė
tų užtikrintą ateitį finansiniai. 
Mūsų tikslas taipgi prisidėti 
prie kultūrinio darbo ir ap- 
švietos skleidimo.

—Kokia prasme klubas ap
švietę gali paskleisti ? —- klau
siau Juozo.

—Kokia? Ogi tokia, kad 
mes turime dvi sales ir abi la
bai prieinamomis sąlygomis 
duodame visokiom lietuvių or
ganizacijom ir visokiems tiks
lams: prakalboms, koncer
tams, bankietams ir kitokiems 
reikalams reikalėliams. Jūs 
patys žinote, kad sąlygos yra 
prieinamos. Sakysime: jūs 
surengiate kokiu svarbiu rei
kalu prakalbas ir jos nepa
vyksta finansiniai. Ar mes 
tuomet eisime su jumis ,peš- 
ti’s dėl nuomos? Kiek galite, 
tiek duodate. Be to, mūsų 
klubas prisideda ir prie kito
kių kultūrinių ir politinių rei
kalų, paaukodamas iš iždo 
kiek tiek.

—Ar jūsų klubas partijinis?
—Ne, griežtai nepartijinis. 

Jam priklauso visokių pakrai
pų žmonių; čia susiranda viso
kių pažvalgų žmonės sau vie
tą, jei tik ieškosi. Tačiau, 
bendrai, klubas yra progresy
vus.
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MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! į 
Extra! Indija ir sudrebinta* pasaulis liūdi dėl Mohando Gandhi’o mirties! Matyk i 
milionus i nd ūsų maudantis Šventuosiuose Ganges upės vandenyse. Francija: Kovoj į 
prieA infliaciją, Francija numuia franko vertę, atkaukia trečdali visų popierinių i 
pinigų! Gaisras sunaikina Draugiškumo maistą Paryžiaus sandėlyje! Šveicarija: į 

ii Buvęs karalius Michael ir princessa Anne atvyksta į žieminius sportus ir ski | 
čiūžlnėjimą. St. Moritz: 26 tautų paradas atžymi Olympinių žiemos sportų atsi- 'J 
darymą. Java: Holandni ir indonezai veda taikos derybas J. V. transporto laive, i 
Ir dar . . . Fitzpatrick’o spalvinė kelionė ir kalba! "VISITING VIRGINIA" į
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St. • / Į

“Jei norite smdgaus laiko, tai ‘You Were Meant For Me,’ yra jums taikoma! 
' z KATE CAMERON, News 

Jeanne CRAIN * Dan DAILEY
“YOU WERE MEANT FOR ME”

• * Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje • į
FRED ROBBINS perstato JAZZ VARIETIES 

ŽvniKŽdžiuoja IZJUIS ARMSTRONG 
KNTRAI ROBERT LAMOURET

JLtv7.A. I 7TH AVENUE If 50TH STREET

Toliau Juozas Zakarauskas 
nurodė, kad jis nenori kalbėti 
viso klubo vardu apie visokius 
reikalus, nes jo paties vyriau
sias darbas — biznis: žiūrėti, 
kad klubo patalpos būtų tvar
koje, kad svečiai užėję pasi
vaišinti, būtų viskuo kaip rei
kia aprūpinti, kad jokių ki
virčui klube tarp svečių ne
pasireikštų.

Jau eilę metų Juozas Za
karauskas tarnauja klubo gasr- 
padoriumi. Atrodo dar tvirtas 
ir gajus, todėl tenka manyti, 
kad dar ilgai galės jis eiti 
šias svarbias pareigas.

Jo padėjėjais yra: Deikus, 
Jacksonas ir Meiliūnas,—ma
lonūs ir starkūs vyrai.

Svečias.

Kova su Sifiliu 
Eina Pirmyn

Amerikoje, kaip ir dauge- 
lyj kitų kraštų, sifilis dar vis 
skaitomas viena iš baisiųjų li
gų ir daugelis žmonių nuo tos 
ligos be laiko miršta.

Tačiau progresas sifilio gy
dyme daromas. Dr. Parran 
aną dieną raštu pareiškė 
American Social Hygiene As
sociation, New Yorke, kad jei 
visuomenė tik gražiai koope
ruos su gydymo-sveikatingu- 
mo įstaigomis, tai su 1968 m. 
sifilis būsiąs “beveik . nugalė
tas.”

Kaip pavyzdį, jis paėmė tū
las skaitmenis. 1938 metais, 
sakė Dr. Parran, Jungtinėse 
Valstijose nuo sifilio ligos mi
rė 16 asmenų iš 100,000, na, o 
1946 metais temirė “tik” apie 
10 iš 100,000.

Protinis susirgimas, parei
nąs iš sifilio, taipgi sumažė
jo. 1 ’

Dėl viso to progreso, pada
ryto kovoje su sifiliu, nuopel
ną Dr. Parran suteikė visų 
pirmiausiai 150,000 gydytojų, 
penicillinui ir spaudai bei ra
dijui, kurie kooperavo su gy
dytojais. .

Mat, seniau toks dalykas, 
kaip sifilio liga, buvo skaito
mas kažkokia baisia slaptybe 
ir apie ją kuomažiausiai buvo 
rašyta spaudoje1 bei diskusuo- 
ta per radiją. Tačiau pasta
ruoju laiku vis garsiau ir gar
siau apie šią ligą kalbama vie
šose vietose, ir visa tai padrą
sina ta liga sergančiuosius 
greičiau gydytis; taipgi pa
drąsina kiekvieną patikrinti 
savo kraują, ar jame nėra si
filio bacilų.

__ t_____________

New Yorke ir Vėl Snigo!
Praėjusį penktadienį mūsų 

didmiestyje ir vėl snigo. Visa 
tai didžiai pakenks transpor- 
tacijai, kuri ir ligi šiol nebuvo 
pilnai normali.

Naujos Rūšies 
Raketieriai

šiomis dienomiės buvo iškel
ta viešumon žinių apie tai, 
kaip tūli religiški raketieriai 
darbuojasi, kraustydami žmo
nėms kišenius.

Paaiškėjo, kad. nemažai yra 
moterų ar merginų, įsivilkusių 
į vienuolių (minyškų) apsiaus
tus ir prašančių iš žmonių au
kų neva labdarybės tikslams, 
bet iš tikrųjų sau ir tiems, ku
rie stovi už jų nugarų.

Veikia tam tikros religinės 
organizacijos, kurias sudaro 
savanaudiški žulikai, ir tos or
ganizacijos kasdien paleidžia 
darban būrius įsivilkusių į mi- 
,nyškų apsiaustus moteriškių. 
Kiek šitos “minyškos” suren
ka—liekasi joms, apart $2.50, 
kuriuos turi sumokėti už jų 
nugarų' stovintiems raketie- 
riams!

Kiekvieną rytą, eidamos “į 
darbą,” jos gauna iš tų or
ganizacijų liūdijimus ir už tai 
sumoka $2.50, bet vakare tuos 
liūdijimus turi sugrąžinti 
aniems, didesniesiems raketie- 
riams.

Policmanų
Pramoga Kitiems

Brooklyno ir Queens’es Po
lice Athletic League skyriai 
ruošia savo ‘ metines Indoor 
Track and Field rungtynes, 
kuriose dalyvaus virš 2,000 
vaikinų ir merginų. Visa tai 
įvyks šeštadienį, vasario 7 d.

Queens’eje čampionysčių 
rungtynės įvyks'11 vai. ryto 
Jamaica Armory, 168th St. ir 
93rd Ave.

Brooklyne rungtynės įvyks 
2:30 p. p., 23rd Regiment 
Armory, Bedford ir Atlantic 
Aves., Brooklyne. ,

Visa tai praneša James B. 
Nolan, PAL prezidentas.

“Pono Amerikono”
n • •• *Repeticija
, Komedijos “Pono Ameriko
no” repeticija įvyks sekmadie
nį, vasario 8 dieną, lygiai 3- 
čią valandą p. p., Laisvės sa
lėje. Visi vaidintojai prašo
mi būti laiku. 
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1 BROOKLYN 1

I LABOR LYCEUM { 
| DARBININKŲ ĮSTAIGA J 
■ Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į 
į Puikus steičius su naujausiais I 
į įtaisymais. |
į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 
? Kainos Prieinamos. į
| 949-959 Willoughby Ave. Į 
Į Tel STagg 2-8842 Į
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Pasirodo, Jog Teisingumas 
Dar Nedingęs

Now Yorko miesto policija 
gavo iš Baltimorės tūlo Ro
bert G. Davidson laiškutį, ku
riame buvo įdėta ir trys dole- 

1 riai. Laiškutis skamba:
“Šitie pinigai priklauso 

Willie TIahn’ui, kuris 1917 m. 
turėjo 1 batų dirbtuvę New 
Yorke. . .

“Tuomet aš pirkau pas jį 
porą $3 Vertės batų. Paėmiau 
juos bargan ir aš niekad jam 
jų neatmokėjau. Taigi, jei su
rasite minėtą asmenį, atiduo
kit jam šiuos tris dolerius. O 
jei ne—naudokite juos pagal 
savo sąžinę...”

Pasirodo, jog llahn’as dar 
gyvas, tik jau ne “šiušių” biz- 
nyj — jis dabar turtingesnis. 
Ar jam policija tuos pinigus 
parduos, nežinome.

Washington. — Ketina
ma tyrinėt žibalo brangi
ninkų sąmokslą.

Pajieškojimai
Aš, Jurgis Litvinas, pajieškau sa

vo giminių, paeinančių iš Kripų ar 
Kripaičių kilmės. Mano motina bu
vo: Barbara Kripaitė, kilus iš Gruš- 
laukės ar jo apylinkės^ (Žemaitijoj), 
paskiaus gyveno Lenkimuose, netoli 
Skuodo. Kiek prisiminu, turėjo tris 
brolius, vienas valdė malūną Salan
tų apylinkėj; kitas rendavojo dides
nį ūkį, o trečias išėjės už našles 
kur tai apie Skuodą. Manau, kad 
randasi kur nors Jungtinėse Valsti
jose jų sūnai ar dukros, t. y., mano 
pusbroliai bei pusseserės — Kripų 
ar Kripaičių kilmės, katrie yra la
bai maloniai prašomi parašyti apie 
save pažinčių tikslu. Aš jau dides
ne puse savo gyvenimo praleidau 
Jungtinėse Valstijose (Amerikoj), 
bet iki šiol vis dar neteko išgirsti 
ar susitikti nors vieną iš savo gi
minų, Argi jau aš būčiau tik vienas 
lyg koks paukštis atskridęs j šį 
kraštą? Už atsiliepimą bei suteik
tas žinias būsiu labai dėkingas.

Adresas: G. Litvvin (Litvinas), 
87 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

(31-32) »

DANTŲ GYDYTOJAS j 

■Dr. A. Petriką j 
221 South 4th Street

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

Valandos: į^Sv^re I

Penktadieniais uždaryta.
•''UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIN

TONY’S
• UP-TO-DATE

BARBER SHOP I
ANTANAS LEIMONAS \

Savininkas £
306 UNION AVENUE |
GERAI PATYRŲ BARBERIAI ?

Joseoh Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

ir ■ •»•*••• ~
/

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

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

Pėrgarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar b i kokio kirpimo.

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

i

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

- ĮI

Laisvės

BAZARAS
š s • SB Įvyks Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 
j - ir Pirmadienį * i

Il VASARIO-FEB. 20, 21,22 & 23 :
!| ' 1948 1
E. 11Tai bus George Washington Gimtadienio |
|j šventėje >1

Į Į Grand Paradise Salėje ii
Ii 318 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
g I
g į Toje pačioje vietoje, kur būdavo anksčiau. ?i 
I? I|! Visi rengkimės bazarui, rūpinkimės dovano- j| 
g; mis, nes laikas trumpas. Visi be agitacijos rū- 
|| j pinkimės, kad bazaras pavyktų, rūpinkimės, kad
gj mūsų dienraštis turėtų pelno. Įl

! Visas 4 Dienas Šokiams Gros Gera Orkestrą ;i “T 11|! Penktadienį pradžia 7 v. v. šeštadienį- baza- ji 
|į ras prasidės 4-tą vai. po pietų, mužiką nuo 7-tos į| 
|j valandos.
jj Sekmadienį ir pirmadienį bazaras prasidės

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

i Egzaminuojam Akis, 
i Rašome Receptus
i Darome ir Pritaikome Akinius

Fotografas
Traukių paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

H
0* j <

Drs, Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Stone Ave., prie 
toadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191
' j Kampas Broadway ir S 
■ • Cl^auneey St., 6foa

■—x—.4.

r

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 4-8174

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend- 
abk. SttS.Se

Lady’i BULOVĄ .

įvairybė kostu- 
džiulerių. S ūk
sėtai Elgin — 

išdirbinio,

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

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

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

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Vasario 7, 1948
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