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Metai XXXVIII.Dienraščio XXX.
Aną dieną Newarko (New 

Jersey) mokyklų 
tendentas Herron 
d ė įsileidimą į
mokyklų (high schools) bibli
otekas du pažangius žurnalus: 
The Nation ir Soviet Russia 
Today.

Po kiek laiko to paties mies
to švietimo taryba užgyrė Iler- 
ron’o “žygį.”

Tai, žinoma, yra skandališ- 
kas dalykas, dėl kurio pažan
gioji visuomenė privalo griež
tai kovoti.

The Nation žurnalo redak
torė Freda Kirchwey aną die
ną pateikė savo redaguojama
me laikraštyje įdomu tuo 
klausimu straipsnį.

Ji mano, kad ši reakcininkų 
mesta pirštinė nebus taip leng
vai priimta, kaip jie tikisi. Jau 
visa eilė New Jersės valstijos 
šviesesnių žmonių šį jų žygį 
pasmerkė. Tarp kitų, jį pa
smerkė profesoriai - tokių uni
versitetų, kaip Princeton ir 
Rutgers.

Kils daugiau protestų ir jie 
nenutils, iki tas neamerikinis, 
nedemokratinis Newarko švie
timo tarybos darbas nebus at
šauktas.

Pasirodo, kad p. Herron yra 
klerikalas; klerikalas yra ir 
Dr. Przbylowicz, švietimo ta
rybos pirmininkas.

Newarko klerikalai, taigi, 
mojasi pašalinti iš viešų įstai
gų pažangesnius spaudos lei
dinius. Daugiau: jie mojasi 
suklerikalinti visas švietimo 
įstaigas mieste. Jei tam galas 
nebus padarytas, tai jų pavyz
džiu paseks ir kitų miestų kle
rikalai (katalikiški politikie
riai, kuriems rūpi reakcija pa
laikyti).

Beje, Herron’as pareiškęs, 
jog iš paminėtų bibliotekų len
tynų yra išimti ir toki litera
tūriniai šedevrai, kaip “Ivan
hoe” ir “The Merchant of Ve
nice,” bet palikta Hitlerio 
“Mein Kampf”!

Ar tai ne pasityčiojimas iš 
pagrindinių Amerikos žmonių

• teisių ?

Daug nesmagumo Amerikos 
reakcininkams padarė aną 
dieną generolo Eisenhowerio 
pareiškimas, jog Tarybų Są
junga nesirengia užpulti Ame
rikos.

šis generolo pareiškimas iš
traukia iš karo kurstytojų ran
kų vyriausią kazyrę. Atsi
minkime, jog karo kurstyto
jai nuolat ir nuolat pliauškia, 
būk Tarybų Sąjunga ruošiasi 
Ameriką užpulti, todėl, girdi, 
Amerika turinti užpulti ją pir
miau,—paskelbti “preventyvi- 
nį” karą! i

žymus liberalas ir buvęs Is
panijos respublikos -užsienio 
reikalų ministras, Del Vayo, 
rašo’ savaitraštyj Nation: ne
paisant visokių barjerų ir te
roro, Italijoje ir Francijoje 
turės užviešpatauti socializ
mas.

Jis duoda įdomų straipsnį 
apie neseniai įvykusį Italijos 
Socialistų Partijos kongresą 
Romoje.

š. m. balandžio mėnesi Ita
lijoje įvyks parlamento atsto
vų rinkimai, — rinkimai, tu
rėsianti didžiausios svarbos 
Italijos ateičiai.

Kad pasekmingiau kovojus 
su Vatikano ir De Gasperio 
bendru frontu,' kuris yra iki 
kaulo reakcingas, Italijos so
cialistų ir komunistų partijos 
sukūrė Liaudies Frontą, šis 
Liaudies Frontas, rašo Del Va- 
yo, turės pasilaikyti daug il
giau po rinkimų, nes reakci
ja nesnaus.

Kas rinkimus laimės?

CIO SKERDYKLŲ DARBININKU UNIJA 
REMIA WALLACEO KANDIDATŪRĄ
Department Krautuviy Tarnautojai Stoja už Wallace’a

Chicago. — Apskrities 
taryba CIO Skerdyklų Dar
bininkų Unijos entuziastiš
kai parėmė Henrio Wal
lace’o kandidatūrą į Jungt. 
Valstijų prezidentus. Ši 
skerdyklinių darbininkų li
nijos apskritis turi 25,000 
narių. Apskrities centro iš
leistas pareiškimas sako:

“Henry A. Wallace ir tre
čioji partija yra vienintelė 
darbo žmonėms politinė 
proga prezidentiniuose 1948 
metų rinkimuose.”

Apskrities unijos taryba 
atsišaukė į busimąjį visos 
unijos’ suvažiavimą, kad

remtų. Wajlace’ą kaip kan
didatę prezidento vietai.

New York. — Depart- 
mentiniu Krautuvių Tar
nautojų Unijos skyriaus 
taryba 218 balsų prieš 3 
užgyrė Wallace’o kandida
tūrą į prezidentus.

Smunka Produktų 
Kainos Biržoje

De Valera Pralaimėjo 
Airijos Rinkimus

Ea-Dublin. — Premjero 
mono de Valeros partija 
gavo tik apie 70' seimo 
atstovų dabartiniuose rin
kimuose, tai 6 ar 7 mažiaus, 
negu de Valera iki šiol tu
rėjo. Jo partijiečiai jau ne
sudarys daugumos nahjame 
seime.

Hanns Eisler, Muzikos 
Kompozitorius, Būsiąs 
Greitai Deportuotas

New York. — Ateivybės 
valdininkai nutarė jau šį 
mėnesį deportuot Vokieti
jon Hannsą Eislerį, pagar
sėjusį Hollywoodo judžių 
muzikos kompozitorių; tai 
todėl, kad jis, 1940 metais 
atvykdamas Amerikon, slė
pęs savo narystę Vokietijos 
Komunistų Partijoj.

Šiuo tarpu H. Eisler pa
leistas už $1,000 iki galuti
no sprendimo. Jisai sako, 
kad buvo tik padavęs apli
kaciją į Komunistų Partiją, 
bet netapęs reguliariu 
nariu.

jos

RAIDŽIŲ RINKĖJŲ 
LAIMĖJIMAS '

Indianapolis, Ind. —Dar
bo Federacijos Spaustuvių 
Darbininkų Unija išgavo 
algos priedus iš 467 samdy
tojų.

Seattle, Wash., laikraš
čių raidžių rinkėjai laimėjo 
algos pakėlimą $13.25 sa
vaitei. Dabar jie gaus iki 90 
dolerių per savaitę.

Schenectady, N. Y. — 
Garvežių kompanija palei
do tūkstantį darbininkų 
trims dienoms todėl, kad 
stokuoją medžiagų.

Sunku dabar pasakyti. Kai 
kurie mano, jog Liaudies 
Frontai tegaus tik arti 50 
nuošimčių visų paduotų balsų.

Tačiau gali būti ir kitaip: 
Liaudies Frontas gali rinkimus 
laimėti. O’ jei būtų taip, tuo
met Italijoje pradėtų pūsti 
nauji vėjai.

Francijoje padėtis prastes
nė, kadangi ten socialistai su-' 
aidėjo ne su didžiausia šalies 
politine darbininkų (komunis
tų) partija, o su buržuazija!

Farmų Mašinų Darbininkų Unija 
Stoja už Henry Wallace9ą

. Chicago. — Atsidarė su
važiavimas Žemės Ūkio 
Mašipų - Įrankių Darbi
ninkų Unijos (CIO). Grant 
Oaks, unijos pirmininkas, 
raportuodamas pareiškė, 
jog turėtų būti pakelta- al
ga tos pramonės darbinin
kams. \

Oaks užgyrė unijos vyk
domojo komiteto nutarimą, 
kuris atmetė Tafto-Hart- 
ley’o įstatymo reikalavimą 
prisiekti, kad unijos parei
gūnai nėra komunistai ir 
nepritaria jokiai komunisti-

nei organizacijai.
Oaks taipgi kritikavo na

minę ir užsieninę Trumano 
politiką ir smerkė Marshal
lo planą.

Oaks pranešė, kad unijos 
vadovybė, remia trečiąją 
partiją ir jos kandidatą į 
prezidentus Henry Walla
ce’a, nepaisant CIO centro 
priešingo tarimo; jis’sakė, 
ši unija turi pilną autono
miją (savistovybę) politi
niuose klausimuose. Unijos 
suvažiavimas pareiškė pri
tarimą Wallace’ui.

TRUMANAS SKIRIA DAR BILIONĄ
DOL. CH1NUAI, JAPONIJAI, KORĖJAI
Reikalauja 2 Bilionų Okupacinėms Amerikos Armijoms

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas rei
kalauja, kad kongresas pa
skirtų bilioną dolerių Toli
miesiems Rytams paremti 
(prieš sovietizmą). Truma- 
no valdžia prašo 570 milio
nų dolerių diktatoriškam

Provokacinis Italų 
Valdžios Įsakymas

Chicago.— Kviečių kaina 
biržoje per 3 dienas nupuo
lė 30 centų bušeliui. Vis 
smunka žemyn Šerai rugių, 
avižų, sviesto ir kiaulienos. 
Viena savaitė atgal vidu
tinė kaina 30 farmiškų pro
duktų biržoje buvo 302 
punktai, o dabar jau 291 
punkt. Lašiniai sandėliuo
se atpigo 5 c. svarui.

Karinio Lėktuvo 
Greičio Rekordas

laku-London. — Anglų 
nas A. A. Waterton skrido 
kariniu rakietiniu lėktuvu 
543 'mylias per valandą, 
viršydamas tarptautinį to
kių lėktuvų greičio rekor-

SUMAŽĖJO MAISTO 
PRODUKTŲ GAMYBA

Lake Success, N. Y. — 
Pernai buvo 7 nuošimčiais 
mažiau pagaminta maisto 
produktų pasaulyje, negu 
1937 m., kaip raportavo e- 
konominė Jungtinių Tautų 
taryba.

Anglų Unijos Priešinasi., 
Algų Užšaldymui

London. — Anglijos Dar
bo Unijų Kongreso komite
tas nutarė priešintis val
džios siūlymui, peršančiam 
užšaldyti algas. Komitetas 
dėl to tarsis su premjeru 
Attlee.

SIŪLOMA SUMAŽINT 
TRUMANO SĄMATĄ 

$2,500,000,000
Washington. — Bendra

sis kongreso sąmatos (biu
džeto) > komitetas pasiūlė 
nuimti pustrečio biliono do
lerių nuo pręz. Trumano 
reikalaujamų $39,700,000,- 
000 lėšų valdžiai per metus.

UŽMUŠĖ MOTINĄ, 
“NEŽINIA KODĖL”

Cincinnati, O. — Radijo 
muzikas Lloyd D. Siefker, 
24 metų, užmušė savo moti
ną plaktuku galvon. Areš
tuotas, jis,sako nežinąs, ko
dėl nužudė motiną, 55 metų 
amžiaus siuvėją.

Jeruzalė. — Žydų milici
ja Hagana atmušė kelis 
šimtus arabų, kurie mėgino 
įsiveržt iš Syrijos į Pales
tiną; nukovė 2 arabus ir 
suėmė 8.

40 milionų amerikiečių 
negauna tinkamų medikalių 
patarnavimų.

Sovietų Seimo Nariai Smerkia 
Amerikos Politiką

Maskva. — Sovietų Są
jungos Aukščiausios Tary
boj (seimo) narys M. I. 
Rodionovas savo kalboje 
pareiškė, jog monopolinis 
Amerikos kapitalas siekia 
užviešpataut pasaulį ir var
toja tokias priemones' kaip 
grūmojimus, apgavystes ir 
demagogiją prieš demokra
tines, šalis.

Kas liečia Marshallo pla
ną dėl pagalbos vakarinei 
Europai, to plano tikslas y- 
ra grynai karinis, sakė

Rodionovas. Čia jis priminė 
Wąll Stryto republikono F. 
Dulles kalbą. Pastarasis ra-* 
gino suderinti karines jėgas 
visų 16 vakarinės Europos 
kraštų.

Ukrainos atstovas D. S. 
Korotčenko, be kitko, sakė, 
jog Amerikos valdžia yra 
šykšti apšvietos reikalams, 
bet ji nesigaili pinigų “įvai
riom visuomenės atma
toms, pavyzdžiui, naciš
kiems vokiečiams ir fašisti
niams ukrainams, išdavi
kams ir budeliams.” 

į *

Roma.— Klerikalinė. Ita
lijos premjero de Gasperio 
valdžia išleido įsakymą, už
draudžiantį “karines orga
nizacijas.” Įsakymas taiko
mas prieš Partizanų Sąjun
gą. Komunistų laikraštis 
Unitą vadina šį įsakymą 
provokacija. Anot to laik
raščio, valdžia neturi teisės 
tokius įsakymus duoti 
seimo užgyrimo.

Chinijos valdovui Čiang 
Kai-šekui per 15 mėnesių ir 
skiria 430 milionų dol. Ja
ponijai, pietinei Korėjai ir 
Triesto sričiai “atkurti.”

Tas bilionas dolerių eitų 
priedan prie $6,800,000,000, 
kurių Trumanas reikalauja 
Marshallo planui vakarinė
je Europoje per 15 mėne
siu, c-

Be to, turėsią būti duota 
pora bilionų dolerių reika
lams okupacinės ameriko
nų kariuomenės vakarinėje 
Vokietijoje, Japonijoje ir 
kitur ir stiprinimui reakci
nės Filipinų valdžios.

Prancūzu Valdžia Pasivergė 
Amerikai, Sako Komunistai *

be

Lietuvos Žinios
Kas atstatyta ir pastatyta 
Tarybų Lietuvoje per pas

kutinius mėnesius.
Vilniuje, Darijaus ir Gi

rėno gatvėje, 52, atstatytos 
pradžios mokyklos erdvios 
patalpos. Šiuo metu vyksta 
dar trijų pradžios mokyklų 
atstatomieji darbai.

Atstatyta rusų dramos 
teatro rūmai, didelis gyve
namas namas Liepos 21 d. 
gatvėje. Baigti Pionierių 
rūmų rekonstrukcijos dar
bai.

Kauno priemiesty j Alek
sote pastatytas pajėgus na“ 
mų statybos kombinatas. Jo 

1 paskirtis yra gąminti nau
jus standartinius namus.

Naujas kombinatas yra di
džiulė medžio apdirbimo į- 
monė. Jo pajėgumas siekia 
iki 50,000 kv.. metrų išdirbio 
per metus.

Išleista pirmoji produk
cija — apie. 20 standartinių 
namų. Greta kombiliato iš
augo ir darbininkų mieste-, 
lis. Jame, be gyvenamų na
mų, pastatyta valgykla, 
skalbykla, pirtis, mokykla, 
biblioteka. . ' , ■

Kauno mieste atstatytas 
ir naujai įrengtas Žemės 
Ūkio Akademijos didelis 
studentų bendrabutis.

Kauno apskrityje vyksta 
mokyklų statyba ir atstaty
mas.

Vaišvidavoje pastatyta 
nauja mokykla.

Dvareliškėse — progim
nazija.

Vendžiogaloje statoma 
mokykla, o taip pat atsta
tytas didelis malūnas, ku
rio elekrinė duoda elektros 
šviesą visam

Šiauliuose 
statybininkai

miesteliui.
individualūs
tik per pas-

kulinius mėnesius pasista
tė 61 namą. Individualinių 
namų statybą pradėjo dar 
340 šeimų.

Mieste atstatomi gimna
zijos rūmai.

Vyksta įrengimo darbai 
ir ūkinio pastato statyba. 
Gimnazijos rūmuose galės 
mokytis apie 600 mokslei
viu.

Atstatytas vokiečių su? 
griautas dramos teatras.

Gubernijos priemiestyje 
pastatytas duonos kepimo 
fabrikas, kurio pajėgumas 
—- 25 tonai duonos per pa
rą. Fabrikas aprūpintas 
naujausia technika.

Gubernijoje išaugo nauja 
įmonė — alebastro fabri
kas. Čia, iš gipso, kurio 
klodai ypatingai apstūs 
šiaurės Lietuvoje, bus ga
minama rišamoji medžia
ga—, alebastras.. Iš broliš
kųjų tarybinių respublikų 
atgabenti šiai ’gamyklai 
nauji įrengimai.

■ Mieste vykdoma vanden
tiekio statyba. Po gatvių 
grindiniu 7 kilometrų nuo
tolyje sudėti vamzdžiai.

Klaipėdoj pastatyta nau
ja duonos gamykla, kurios 
gamyklinis'pajėgumas —25 
tonai duonos per parą.

Mieste statomas pirties 
-r- skalbyklos kombinatas, 
kuriame bus įrengta pirtis, 
vonios, mechanizuota skal
bykla.

Jau pilnai atstatytas vo
kiečių* sugriautas vanden
tiekis.

Klaipėdos geležinkeliečiai 
atstatė didelę puikiai įreng
tą pirtį.

London. — Nupuolė ang
lų pramonių serai biržoj.

Graikų Partizanų 
Atakos AHienu Srity j

Athenai, Graikija. — 
Graikų partizanai puola 
monarchists jau tik už 20 
mylių nuo sostinės Athenų. 
Karinis monarchistų atsto
vas kalbėjo net apie pavojų 
Athenams.

ATSIDARĖ FRANCUOS- 
ISPANIJOS SIENA

Paryžius. — Diplomatai 
pranešė, jog iš naujo atsi
darė prekybai ir turistų ke
lionėms rubežius tarp 
Francijos ir Ispanijos.

Paryžius.— Francūzų ko
munistų laikraštis l’Huma- 
nite rašo, jog Francijos 
premjero Schumano valdžia 

'veikia pagal įsakymus iš 
Washingtono; Schumano 
ministrų kabinetas, girdi, 
tapo “Amerikos pastumdė
liu.”

Amerikos Karo Laivai 
Prašomi Nesilankyt 
Italijoj Šiuo Tarpu

Washington. — Praneša
ma, jog Amerikos karo lai
vai peę kelias arčiausias 
savaites nesilankysią* Ita
lijos prieplaukose. Italijos 
premjeras de Gasperi pra- 
šęs, kįd kariniai Jungtinių 
Valstijų laivai šiuo tarpu 
pasitrauktų iš Italijos uos
tų. Esą, jei tie laivai dabar 
būtų Italijos prieplaukose, 
tai jie pakenktų klerika
lams ir kitiems dešiniesiems 
seimo rinkimų vajuje. Liau
dies Frontas (komunistai,

Monarchistų Pasaka apie 
Nepažįstamus Submarinus

Athenai. — Graikijos lai
vyno ministerija įsakė šau
dyt “nepažįstamus subma
rinus, kurie pasirodę Grai-' socialistai ir kiti kairieji) 
kijos vandenyse.” (Supran-ijau nurodinėjo, kad Ameri- 
tarna,- kad Graikijos mo-kos karo laivyno lankyma- 
narchistai daro provokaci- I sis Italijos vandenyse esąs 
ją, įtardami, būk sovietiniai i žingsnis link Italijos paver- 
submarinai galėję ten pasi-; gimo Jungtinėms Valsti- 
rodyti.) - ! joms.

VYRIAUSIAS CIO ADVO
KATAS DARBUOSIS 

WALLACE’UI
Washington. — Vyriau

sias CIO unijų advokatas 
Lee Pressman pasitraukė 
iš vietos, kad galėtų visą 
laiką pašvęsti prezidenti
niam H. Wallace’o ir tre
čiosios partijos vajui. CIO 
unijų centras mokėjo 
Pressmanui $19,000 algos 
per metus.

Arabai Grąsina Atviru 
Karu dėl Palestinos

Lake Success, N. Y. — 
Aukštasis Palestinos Arabų 
Komitetas pagrūmojo atvi
ra karu, jeigu Palestina bus 
dalijama į žydišką ir ara
bišką valstybes, pagal 
Jungtinių Tautų seimo nu
tarimą.

Antra Kūdikių “Troika”

Walkeriene, 40 metų, vėl 
pagimdė 3 kūdikius vienu 
pradėjimu.- Pirmoji “kūdi
kių “troika” jai gimė pirm 
5 metų.

Washington. — Trumano 
valdžia reikalauja $9,333,- 
000,000 įvairiems kraštams 
stiprinti prieš komunizmą 
per 15 menesiu.

ORAS.— Snigsią.

Washington. — Genero
las James A. Van Fleet ta
po paskirtas vyriausiu ame
rikonų komandierium Grai
kijoj.

čionaitineje

Jungt. Tautji Saugumo 
Taryba šaukė Indiją ir Pa
kistaną susitaikyti.

Chicago
biržoje kviečių kaina atpigo 
10 centų bušeliui, o ingių 
— 8 centais.

Graikijos monarchistų į- 
statas reikalauja mirčia 
baust streikierius.
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Protestas prieš Nepateisinamą Žygį
Charles A. Doyle, vice-prezidentas United Gas, Coke 

and Chemical Workers of America (CIO) apsirūpino 
visais leidimais sugrįžti į Jungtines Valstijas ir išvyko 
į unijos konvenciją Kanadon. Konvencija pasibaigė ir 
Doyle grįžo namo. Bet jį pasitiko Teisingumo Depart- 
mento agentai ir atsisakė įleisti.

K

Doyle legališkai išgyveno šioje šalyje dvidešimt ke
turis metus. Jis yra vedęs, turi žmoną ir keturis čia gi
musius vaikus. Nebeįsileidžiamas į Jungtines Valstijas 
todėl, kad jis vra^darbštus unijistas ir unijos vadas.

Šitas žiaurus ir nepateisinamas vyriausybės žygis 
sukėlė organizuotuose darbininkuose didelį pasipiktini
mą. Kaip ir paprastai panašiuose atsitikimuose, Doyle,’ 
ginti apsiėmė Amerikinis Sveturgimiams Ginti Komite-' 
tas. Komitetas ragina, kad laisvę mylintieji žmonės pro
testuotų prieš šį valdžios pasielgimą. Juk tai reiškia, kad 
negalima valdžios dokumentais pasitikėti. Ji išdavė lei
dimą jam sugrįžti, bet paskui nebeįleidžia.

Kas Ką Rašo ir Sako
JEIGU TAI TIESA, TAI 
PILNAI’ UŽSITARNAU
TA BAUSMĖ

Komercinėje s p a u do j e 
skaitėme pranešimų apie 
Sovietų ekonomisto Vargos 
bėdas. Jis parašęs storą 
knygą apie pasaulio ekono
minius reikalus, kurios tu
rinys Sovietams nepatikęs 
ir Vargas esąs nubaustas 
pašalinimu iš atsakingos 
tarnybos. Dėlei to keliamas 
triukšmas. Bet ar Ameri
kos vyriausybė ne taip pat 
elgiasi su tarnautojais, ku
rie išeina prieš jos politiką 
ir liniją?

Mes tos “storos” knygos 
nematėm, todėl jos turinio 
nežinome. Naujienų redak- 
tor. sakosi ,tą turinį suži
nojęs ir jis esąs toks:

1. Per pirmuosius 10 metų 
po karo (1945 iki 1955 me-

’ tų) nebus jokio ekonominio 
pagrindo kovai tarp Sovietų 
“socializmo” ir Vakarų ka
pitalizmo.

2. Per tą laikotarpį var
giai galima tikėtis tokios 
ekonominės krizės Vakaruo
se, kuri grėstų pavojum ka- 
p i ta 1 i z m o p agri n d am s.

' 3. Karas Įrodė, kad kapi
talizmas gali tvarkingai pla
nuoti savo ekonomiją visuo
menės interesuose ir ben
driems karo reikalams.

4. Ekonominė išnaudoja-

Gen. Eisenhotverio Atsisveikinimas
Generalinio štabo galva gen. Dwight EisenhowerI 

pasitraukė iš tos aukštos vietos ir eis Columbijos uni- Į 
versitetui prezidentauti. Buvo susidarius grupė jo šąli- !•
ninku ir norėjo jį pastatyti kandidatu į prezidentus. Bet 
Eisenhower jų pageidavimą atmetė. Labai apsidžiaugė 
Taft, Stassen ir kiti tos garbės ieškotojai, nes jeigu 
Eisenhower būtų kandidatavęs, aniems nebūtų buvę pro
gos laimėti republikonų nominacijas.

Pasitraukdamas iš generalinio štabo Eisenhower 
kalbėjo National Press Club susirinkime. Savo prakal
boje generolas paneigė mintį, kad Tarybų Sąjunga sie
kianti išprovokuoti naują karą. Jis pabrėžė, kad jokia 
šalis pasaulyje šiandien negalėtų atlaikyti naujo pasau
linio karo. /

Šitie gen. Eisenhowerio išsireiškimai užpils šalto 
vandens už kalnieriaus tiems, kurie dieną ir naktį Ame
rikos žmones gąsdina nauju karu iš Sovietų pusės.

Nauja Nota Rumunijai
Mūsų vyriausybė vėl pasiuntė ilgą protesto notą 

^Rumunijos valdžiai. Notoje Rumunija kaltinama nepri- 
silaikyme taikos sutarties, kurioje reikalaujama, kad 
visos partijos būtų pripažintos ir visoms suteiktos tei
sės laisvai veikti. Suminėtos liberalų, valstiečių #ir so
cialdemokratų partijos, kurių vadai paskutiniai laikais 
buvo Rumunijos valdžios kaltinami suokalbyje nuversti 
valdžią. Valstiečių partijos lyderis Maniu buvo teisia
mas ir surastas kaltu išdavystėje, parsidavime sveti
moms imperialistinėms valstybėtns. Maniu, teisimas, ma
tyt, ir paveikė mūsų valstybės sekretorių pasiųsti Ru
munijos valdžiai šią protesto notą.

Kaip į šią notą atsilieps Rumunijos valdžia, žinios 
dar nėra/'Galimas daiktas, jog ji dar kartą nurodys, 
kad Rumunijos liaudiškoji demokratija suteikia Rumu- 

»nijos žmonėms tokias demokratines laisves ir pilietines 
teises, kokių nei Amerikoje, nei Anglijoje žmonės neturi.
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Reikalavimas nuo Žodžių Eiti prie Darbų
Prezidentas Trumanas ragina išleisti įstatymą prieš 

linčiavimą ir diskrimiriaciją negrų. Republikonų parti
jos vadai seniai sakosi esą priešingi visai diskrimina
cijos ir linčo sistemai.

Tai kodėl Kongreso Senatas ir Atstovų Butas turi 
ant lentynos padžiovęs Wagner-Case Anti-Lynch bilių? 
Vieni republikonai Kongrese yra daugumoje. Pridėjus 
keletą demokratų, kūne taip pat sakosi sutinką su Tru- 
mano programa, abiejuose butuose susidarytų už minė
tąjį bilių tokia dauguma, jog prieš ją nieko nereikštų 
pietinių valstijų senatorių ir atstovų sabotažas ir prie
šinimasis.

Argi tas neparodo, kad senųjų partijų lyderiai kal
ba prieš linčą ir diskriminaciją tik todėl, kad ateina rin
kimai, kad yra išrokavimo kalbėti apie žmonių civilines 
teises ?

Labai gerai padarė Civilinių Laisvių Kongresas, kad 
pasiuntė Washingtonan savo pirmininką George Mar
shall padaryti ant demokratų ir republikonų spaudimą. 
Jis pareikalavo, kad nuo žodžių prieš linčą būtų einama 
prie darbų. Marshall sako, kad diskusijos, jog pernai 
buvo mažiau negrų nulinčiuota, negu užpernai ir pir
miau, ir tuo būdu nebereikią įstatymo prieš linčą, yra 
apgavystė. “Civilinės laisvės yra nedalinamos,” jis pa
sakė. “Kol nors vienas žmogus bus nulinčiuotas ir lin- 

' Čininkai nebus nubausti, tol yra pavojus visų amerikie
čių pačiai švenčiausiai civilinei teisei, atseit, teisei į 

z gyvenimą ir laisvę.”
Šis laikotarpis yra puiki proga priverst Washingto- 

no kongresmanus skaitytis su žmonių balsu. Jeigu pa
sidarys stiprus masinis spaudimas, Wagner-Case Anti- 
Lynch bilius bus priimtas ir taps įstatymu.

‘Pavasarių Godos *
Per A. Globičių, Newark, 

N. J.: .M. Mikušauskienė, 
W. Norkus, J. Gerulis, J. 
Lensmanas, J. Vaznys, T. 
Wancevich, A. Globičius.

Per P. Žirgulį, Rochester, 
N. Y.: M. Wails, John 
Stanley, F. Manelis, Doro- 

'thy Vaitas, Mrs. Nellie 
Swedas, P. Žirgulis.

Per K. Danisevičių, Wa- 
I terbury, Conn.: Ip. Kutelis, 
i E. Sautra, J. Strižauskas. 
i Per P. Buknį, Brooklyn, 
N. Y.: Alfonsas Skirmon- 

i tas, J. Steponaitis, V. Glo
bičius, G. DiržuvaitiSy Jo
nas Urbonas, J. Matulevi
čius (Dorchester, Mass:)

Per P. Jočionį, Dearborn, 
Mich.: Jonas A. Palukaitis, 
Gabrielius Mikšis.

Iš Toronto, Canada, (per 
P. Gutauską): P.‘ Pūras, J. 
Indriūnas, D. Bernatavičius, 
A. Karosas, S. Karyelis, E. 
Sasnauskienė, J. Šinkūnas, 
Ch. Morkūnas, J. Mingilas, 
J. Linarta, P. Bepirštis, P. 
Gutauskas. ;

Pavieniai: Valerijonas 
Yonauskas, B’klyn, N. Y., 
Frank Nagine' Keene, N. 
H., A. Juzėnas ir Konstan- 
t a s Pakalniškis, 
Wilburton,. Okla., Eva

Laike vajaus prieš vaiku paralyžių žmonės suauko
jo milijonus dešimtuką. Čia parodoma, kaip CIO New 
York miesto tarybos sekretorius Harold J. Garno pa
deda dešimtukus lioduoti i traukinį. CIO unijos veik

liai dalyvavo šios kampanijos praycdime.

mųjų darbininkų padėtis Va
karų šalyse karo metu pa
gerėjo.

5. v Kapitalistinės šalys ėjo 
i karą ne su tikslu pasipel
nyti, bet dėjo pastangas lai
mėti pergalę, suvartodamos 
begales turto.

6. žmonių išnaudojimas 
kolonijose sušvelnėjo; kai 
kurios kolonijos pakilo eko
nomiškai, kitos net gavo po
litinę laisvę. ,

7. Vakarų kapitalistinės 
valstybės nėra monopolių ir 
trustų padaras; jos dažnai 
veikia prieš kapitalistų inte
resus.

8. Rusijos satelitų valsty
bės Rytų Europoje eina ne i 
^ocializmą, o j “valstybini 
kapitalizmą.”

9. Ekonominiu ir politiniu 
atžvilgiu šitos valstybės turi 
mažiau svorio, negu Vakarų
Europos kraštai. n

10. žemės “reformos” so
vietų satelitų šalyse sumaži
no žemės ūkio gamybą, o 
ekonominiuose tų šalių pa
grinduose nieko nepakeitė.
Jei iš tiesų Vargos knyga 

, yra tokia, tai ji nieko ne
turi su marksizmu ir nie
kam •netikus. Aišku, kad jos 
autorius netinkamas vado
vauti tokiai įštaigai, .kaip 
Tarybų Sąjungos Mokslų 

į Akademijos Pasaulio Eko- 
: nomijos ir Pasaulio Politi
kos Institutas.

’ Prenumeratoriai
Turskienė, Dodge, Mass., 
M. Baltrušis, Seattle, 
Wash., Jos. Luckys, Det
roit, Mich., Jonas Sireikis 
.(Vaičikiaičis), Brockton, 
Mass., Rozalija Strelčįūniė- 
nė.

Širdingai dėkuojame.
Laisvės Adm-cija

Ukmergėje ' baigta van
dentiekio atstatymas. Nau
ji- vamzdžiai nutiesti’ į gy
venamus namus ir įmones. 
Miesto vandens tiekimas 
pasiekė prieškarinį lygį.

širvintuose (Ukmergės 
apskr.) atstatyta 30 gyve
namųjų namų, 2 tiltaiur e- 
lektrinė, daug pajėgesnė, 
negu prieš karą.

Utenas komunalinio ūkio 
skyrius atstatė 0 namus, ir 
baigia statyti 5. Apie 20 
namų pasistatė individua
lūs statybininkai.

Inžinieriaus Jašinevičiaus 
projektu pastatyta didelė 
hidroelektrinė.

Prienų m. individualūs 
statybininkai - pastatė apie 
50 namų po’ 3-5 kambarius 
su ūkiškais trobesiais, so
dais ir daržais. •
Kaišiadoryje atstatyta vo

kiečių sugriauta gimnazija.

Mao-Cze-Dun: Kovotojas Už 
Taiką ir Demokratiją

Aukštai kalnų olose, viršum 
kaitrių slėnių, žaliuojančių tik 
dėka nenuilstamo žmonių dar
bo, gyvena vienas iš pačių pa
žangiausių mūsų laikų minty- 
tojų, Kinijos komunistų parti
jos vadas Mao Cze-dunas. At
kirstas nuo pasaulio pilietinio 
ir priešjaponiškojo karų fron
tų, jis dvidešimt metų išgyveno 
blokados žiede. Bet ir tada jis 
nebuvo atitrūkęs nuo savo liau
dies. Mao Cze-duno* mintis pra
siskverbia pro blokados žiedą 
ir įkvepia Kinijos revoliuciją.

Mao talentas yra įvairiapu
siškas ir ryškus. Kaip tik jis 
sukūrė strategiją, dėka kurios 
galėjo atsirasti ir vystytis ar
mija, apsupta techniškai žymiai 
stipresnio priešo.

Liu šao-cze, kuris .yra laiko- 
. mas geriausiu marksistinės te
orijos žinovu Kinijoje, man sa
kė:

— Mao Cze-dunas sukūrė 
marksizmo pritaikymo Kinijos 
sąlygoms teoriją, padarydamas 
marksizmą keturių šimtų pen
kiasdešimt milijoninės tautos 
ginklu.

Mao Cze-duno tezės dėl “iš- 
tiestinto karo” tiksliai nužymė
jo kinų tautos pasipriešinimo 
japoniškiems agresoriams ke
lius, o tezės apie “naująją de
mokratiją,” paskelbtos 1940 
metais, buvo tiksli analizė de
mokratinės revoliucijos išsivys
tymo kelių šiuolaikinėmis sąly
gomis. šios tęzės nustatė vals
tybinės santvarkos formas de
mokratiniuose Kinijos rajonuo
se. Mao Cze-duno analizę apie 
kinų tautos kelią nepriklauso
mybei, demokratijai ir sukles
tėjimui pasiekti studijuoja In
dijos, Japonijos ir visos Pietų- 
Rytų Azijos komunistai.

Pirmą kartą susitikau su 
Mao Cze-dunu 1946 metų rug
pjūčio mėnesį.

Mūsų sunkvežimis pradardė- 
jo akmenuotą Janio, upės vagą, 
staigiai pasikėlė į viršų per pa
vojingą atšlaitę ir pagaliau įva
žiavo į siaurą tarpeklį. Akme
niniai tarpeklio vartai uždarė 
įėjimą į slėnį, kur tuo metu 
gyveno Centro Komiteto nariai. 
Terasomis išraizgytos geltopže- 
mių kalvių atšlaitės nuo amžių 
teikė prieglaudą kinams, gyve
nantiems šiaurės-vakarų žemė
se. * ’

Keturios olos su išėjimu į 
vieną iš terasų — tai ir buvo 
Kinijos komunistų partijos va
do Mao Cze-duno būstinė.

Mao Cze-dunas — augalotas 
žmogus su lėtais,* bet valstietiš
kai vikriais judesiais. Jo apva
lus veidas, aukšta kakta, kuri 
slepiasi po tirštais tamsiais 
plaukais, ir tiriančios juodos 
akys, lyg atspindi santūrumą 
ir romumą, o kai jis šypsosi) 
švyti gyvu jumoru.

Jis dėvėjo tamsiai mėlynos 
medvilninės medžiagos kostiu
mu, kokiais dėvi trys milijonai 
liaudies armijęs karių^ir vals
tybiniai tarnautojai. Jo jude
siai apgalvoti,, be jokio skubo
tumo ir alsuoja ramiu nuošir
dumu.

Tuo metu, kai mes sėdėjome 
plokščioje molinėje terasoje po 
obele, graži tamsiaplaukė Mao 
žmona ruošė mums vaišes. Mao 
dukrelė, dėvėjusi ryškia medvil
nine suknele ir žaidusi prie tė
vo kojų, kartais užlipdavo jam 
ant kelių ir gavusi glamonę vėl 
nusileisdavo ant žemės.

Dai; mūsų pasikalbėjimo pra
džioje aš pastebėjau, kad iš kal
vos atšlaitės, apie penkiasde
šimt pėdų sviršum Mao olos, 
kažkas žiūri į mus. “Kas ten?” 
— paklausiau aš, pagalvojusi, 
kaip lengva būtų mesti bombą 
iŠ viršaus ant mūsų terasos; 
nejaugi Mao Cze-duno būstinė 
nesaugojama sargybinių?

— Tai kaimyno šeimos vai
kai, — atsakė Mao. — Jiems 
įdomu, kas tai pas mane per 
užsieninis svečias ...

Vaikai žiūrėjo iš viršaus, bet 
netriukšmavo.

Mao atsakinėjo į mano klau
simus nuoširdžiai, tiesiai, atvi
rai.

— Kinijos Komunistai kovoja

ANNA LOUISE STRONG 

todėl, nes Can Kai-ši kareiviai 
ateina, kad žudytų taikius gy
ventojus. O tie gyventojai gi
nasi dėl to, nes nori gyventi,
— atsake jis.

— Ar ilgai galės komunistai 
kautis?

— Jeigu tai nuo mūsų pri
klausytų, tai mes nesikautume 
nei vienos dienos. Bet jeigu 
mums teks kovoti, mes kovosi
me ligi tol, kol tai bus reikalin
ga. Mes jau kovojame dvide
šimt metų; jeigu reikės, mes j 
kovosime dar dvidešimt metų j
— iki galutinės pergalės. Ku-i 
pina ryškių pavyzdžių ir prieš
pastatymų Mao kalba buvo nuo
stabiai tiksli ir tuo pačiu, metu 
gyva bei poetiška.

Pavyzdžiui, užsiminęs apie i 
amerikiečių ginklus, kuriuos| 
komunistams pasisekė sugauti, 
jis pavadino tai “kraujo perlie- 
jimu iš amerikiečių Can Kai-ši 
ir iš Can Kai-ši mums.” O re
akcinius valdovus jis pavadino 
“popieriniais tigrais” (tokios 
figūros daromos iš popieriaus 
kinų šventėmis).

— Jų baisi išvaizda, — sakė 
jis, — tačiau užtenka palyti, ir 
jie išsileidžia ir pavirsta kisie
lium.

Mao sakė man, kad jis laiko 
kalbas apie karą tarp Ameri
kos ir TSRS dūmų užtvara, re
akcionierių paleista, kad jie ga
lėtų paslėpti savo tikruosius 
kėslus — pajungti kapitalisti
nius kraštus Amerikos kontro
lei.

2.
Mao gavo platų ir visapusiš

ką išsimokslinimą. Jis mokėsi 
Pekino universitete tais turtin
gais įvykiais 1919 ir 1920 me
tais, kada studentai, suvieny
ti garsiojo “gegužės 4” judėji
mo, aktyviai kovojo už naciona
linius Kinijos interesus.

Mao — klasikinės kinų lite
ratūros žinovas, jautrus kinų 
operos meno vertintojas. Ko
kiam nors teiginiui pailiustruo
ti, jis lengvai ir'daug cituoja 
iš atminties. Jis neblogas poe
tas, bet poezijai jam lieka visai 
nedaug laiko.

Marksistu Mao tapo 1920 me
tais, kada revoliucija Rusijoje 
sužadino pažangiąją mintį Ki
nijoje. Sekančiais metais HVIao 
dalyvavo pirmame Kinijos kom
partijos suvažiavime: į tą su
važiavimą iš viso susirinko 
dvylika/ delegatų. Tais metais, 
kada kompartija ir gomindanas 
veikė vieningu frontu, Mao Cze- 
dunas užėmė atsakingus postus 
abiejose partijose. Bet po kontr
revoliucinio perversmo, kurį su
organizavo Cen Kai-ši, gomin
danas paskyrė ketvirčio milijo
no dolerių premiją už Mao gal
vą.

Prieš 18 metų, kada uždraus
tą Kinijos komunistų partiją 
suskaldė diškusija, kada pra
laimėjimo šalininkai laikė, jog 
revoliucija pasmaugta visiems 
laikams, o avantiūristai pri
mygtinai reikalavo nedelsiant 
užimti didelius miestus, Mao 
priėjo išvadą, kad galima su
kurti Kinijoje demokratinį ra
joną. Jis laikė, jog tokį rajo
ną galima sudaryti kalnuose, 
kelių provincijų sienų susikirti
me. O vėliau šis rajonas jau 
turėjo tarnauti kaip bazė Jais-, 
vės judėjimui išplėsti visoje ša
lyje. Kėli tokių rajonų, padary
tų prieš 20 metų, susiliejo į di
džiulius mūsų dienų išlaisvintus 
rajonus.

* Mao Cze-dunas nei karto ne
išvyko iš Kinijos. Dvidešimt 
metų jis praleido tolimiausiose 
šalies provincijose, didelę to lai
kotarpio dalį net neturėdamas 
pašto ryšio su likusiu pasauliu. 
Ir vis dėlto Mao turi pasaulinį 
akiratį. 1946 metų rugpiūčio. 
pabaigoje pasikalbėjime su ma
nimi jis citavo A. A. ždanovo 
kalbos literatūros klausimais iš
traukas. Olose, kur yra parti
nis laikraštis ir radijo stotis, 
žmonės dvidešimt keturias va
landas per parą užrašo viską, 

2 piul.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-*Pirm., Vasario 9, 1948

kas vyksta pasaulyje.
Gilindamas savo žinias įvai

riausiose srityse, Mao dažnai 
kalbasi su valstiečiais žemės 
ūkio klausimais; iš tų pasikal
bėjimų gimė “Kampanija dėl 
gamybos padidinimo,” kuri iš
gelbėjo Janiano pasienio rajo
ną nuo bado blokados metu. 
Pasikalbėjime su manim Mao 
gyvai domėjosi viskuo, ką aš 
jam pasakojau apie Ameriką: 
jos politiniu ir ekonominiu gy
venimu, kasdienine buitimi. 
Jeigu, pas jį atvažiuoja užsie
nio korespondentas, Mao smul
kiai klausinėja jį apie visas 
matytas šalis.

3.
Paskutinį kartą aš kalbėjau 

su Mao 1947 metų vasario mė
nesį prieš mano išvykimą iš Ja
niano.

Anuo metu bombardavimo ir 
įsiveržimo pavojus jau priver
tė evakuoti moteris, vaikus ir 
civilines įstaigas, o Mao Cze- 
dunas ir Centro Komiteto sek
retoriai persikėlė į ‘mažai pa
stebimas olas, esančias 10 my
liu už miesto. Tačiau ta vakarą 
jie atvyko į miestą, į premje
rą naujos pjesės, skirtos žemės 
reformai.

Po to, kai aš prisistačiau, 
Mao pakvietė mane į vieną pu
siau apleistą olą. Ordinarinin
kai atnešė ten žarijų—šilumai; 
žvakių — apšvietimui; ir atsi
sveikinimo vakarienei — arba
tos, moliūgų sėklų, biskvito ir 
užcukrintų riešutų.

Mao Cze-dunas įspėjo mane, 
kad paskutiniu amerikiečių lėk
tuvu aš turėsiu išskristi.

— Kitaip, — sakė jis, — 
gali praeiti metai ir daugiau, 
kol mums pasiseks jus iš čia 
išgabenti.

Nepaisant sunkios padėties, 
Mao ir jo bendražygiai buvo 
pilnutinai įsitikinę savo galuti
ne pergale; pasikalbėjime su 
manimi jie pasakojo apie ‘'ge
neralinį kontrpuolimą,” kurį jie 
nusprendė pradėti 1947 metų 
rudenį. Ankstyvesnis lėktuvas 
atvežė man vieno mano Niujor
ko draugų laišką. Laiškas buvo 
kupinas nerimo. “Mūsų laukia 
sunkus, kartus laikas. Mūsų 
pažangiems veikėjams tuo tar
pu nepasiseka turėti įtakos 
Amerikos užsienio politikai. Aš 
tikiu, kad Kinijos komunistai 
neturi jokių iliuzijų dėl to, ką 
darys Amcrik. vyriausybė.” Aš 
parodžiau laišką Mao. Jis nusi
šypsojo. Tikrai, jis neturėjo jo
kių iliuzijų. Bet jis laikė, jog 
pažangieji Amerikos elementai 
per daug prigąsdinti Amerikos 
reakcionierių. “Amerikos impe
rializmas stiprus, — sakė Mao, 
—. bei jis tuo pačiu metu ir 
silpnas, reikia suprasti jo stip
rumo charakterį ir jo silpnu
mo charakterį. Amerikos reak- 
cionieriubstenka tempti sunkią 
naštą, — ttesė jis šypsodama
sis, — jam' tenka palaikyti vi
so pasaulio reakcionierius. Gi 
jeigu jis negalės jų palaikyti, 
tai pastatas, kuris laikosi ant 
vieno svyruojančio stulpo, su
byrės.”

Kada aš priminiau apie ato
minę bombą, Mao atsakė:

— Atominės bombos gimimas 
buvo Amerikos imperialistų 
mirties pradžia, nes jie pradė
jo pasikliauti tik bomba. Paga
liau ne bomba sunaikins liaudį^ 
o 'liaudis sunaikins bombą.

Buvo jau po pusiaunakčio, 
kada baigė mūsų pasikalbė
jimas.

Sekantį rytą aš išskridau į 
Beipiną, o Mao persikėlė į olą, 
buvusią dar giliau kalnuose.

Šiaurės Kinijos ir Mandžįūrir 
jos kaimuose viešpatauja ramus 
įsitikinimas, kad liaudis išlai
kys, kad jos reikalas, laisvos ir 
demokratinės nacijos reikalas, 
augs ir išsiplės. .

Washington. — Valdinis 
general, chirurgas dr. Tho
mas Parran sake, galima 
būtų įveikt lytinę sifilio li
gą šioj šalyj .iki 1968 metų.



*

NAUJOJI ATOMINES RELIGIJOS SEKTA JUNGTINĖSE VALSTIJOSE
— Atradimas, kad atomi

nę jėgą galima pavartoti 
’ • karui, buvo tikra “Dievo 

dovana” amerikiniams teis
tams, — sako Sovietų žur- 

I •> nalas Naujasis Laikas:
— Tas atradimas davė 

monopoliniams A m e r i kos 
fabrikantams ir jų bend- 

j, rams karininkams priekabę 
reikalauti, kad valdžia skir
tų vis daugiau ir daugiau 
pinigų atominėms bomboms 
gaminti ir tobulinti, kari
niai dilginti amerikiečiams 
nervus ir juodrankiškai 
gąsdinti atom-bombomis tū
lus kitus kraštus.

• Bet atominės bombos se
kretas jau seniai nustojo 
buvęs slaptybe. Todėl karo 

> kurstytojai platina savo
1 planus. Iš vienos pusės, jie

dar karščiau varo vajų už 
I pelningąjį jiems atominį

biznį. Antra vertus, jie 'iš
galvoja visokius pasakiškus 

| sumanymus, girdi, dėl Ame
rikos “apsigynimo.” Nau
jieji jų planai reikalauja bi- 
lionų dolerių iš valdžios to- 

! kiems tikslams, kaip: Pa
sklaidyti svarbiuosius fab
rikus, kad daug jų nebūtų 
toje pačioje vietoje, tai yra, 

j vienur fabrikus uždaryti, o 
kitur naujus statyti; įreng
ti požemiuose milžiniškas 
patalpas ir ten perkrausty
ti įvairias karines dirbyk- 
las, elektros jėgaines ir 

* strateginių medžiagų san
dėlius.

Tuo tarpu pakyla ir nauji 
atominės religijos sektan
tai, skelbiantieji skirtingus 
būdus, kuriais galima būtų 

į • išnaikinti visus priešų ša-
i lies gyventojus. Visuotino

sunaikinimo apaštalai taip- 
j e gi siekia riebiij pelnų iš ka

rinių valdžios kontraktų.
Permažai Pelno iš Karinių 

t Bakterijų
Vedama propaganda var

toti pavojingiausių ligų pe
rus, kaip karo įrankį. Bet 
bakterinio karo religija dar 
nedaug turi maldininkų. 
Nes bakterinė religija turi 
vieną rimtą ydą, žiūrint 
monopolinių k a p i t a 1 istų 

• akimis — nereikia bilionų 
dolerių bakterijoms gamin
ti; taigi ligų perų “pramo- 

• nė” nežada jokių stambių 
pelnų. (Patys valdžios mok
slininkai gali priperėti ei
bes karinių bakterijų nedi
delėse įstaigose.)

Kita kariniai-religinė sek
ta* perša iš tolo vairuoja
mus radijo bangomis lėktu- 

♦ vus ir rakietaš su atomi

je” sako:
Jungtiniij Valstijų karei

viai, jūreiviai ir lakūnai 
“jau turi arba turės ištobu
lintus visuotino sunaikini
mo ginklus — atomų bom
bas, atominius miglynus, 
bakterinius ir cheminius 
ginklus. Bet jie dar neturi 
tinkamų prietaisų, kurie 
galėtų tuos ginklus nunešti 
ir jais smogti priešui. To
dėl jie laukia to laimingo 
laiko, kuomet ši šalis galės 
per vieną akimirką, kaip 
kokiu lietum, paleisti į prie
šų tautą visas mokslo iš
rastas baisenybes.”

Alsopai kalba apie skubo
tus amerikonų bandymus 
išvystyti tokias rakietaš ir 
radijo vairuojamus lėktu
vus (be žmogaus juose), 
kuriet žaibo greitumu nai
kintų tautas už tūkstančių 
mylių. Tuose bandymuose 
bendradarbiauja ir iš Vo
kietijos sugabenti hitleri
niai inžinieriai ir moksli
ninkai. Sugabenta ir šimtai 
vokiškų V-2 rakietų. Sten
giamasi jas patobulinti, kad 
toliau lėktų. Tai būsiąs 
“didingas strateginis gink
las,” kuomet tokiom rakie- 
tom bus pritaikyta atominė 
jėga.

Tie Saturday Evening

AR YRA BET KOKIA GYDUOLĖ NUO SLOGU--‘ŠALČIO”?

niais sprogimais, taip kad 
galima būtų iš vieno žemy
no (kontinento) sunaikinti 

t žmones kitame žemyne už 
tūkstančių mylių, šios sek
tos “vierą” išdėstė nešvan- 

, kieji broliai Joseph ir Ste
wart Alsopai amerikiniame 

' žurnale Saturday Evening 
Poste pernai rugsėjo mėne
sį. To žurnalo redakcija, 

! girdama Ąlsopų raštą, gąs
dino amerikiečius rusišku 
pavojum; girdi:

“Kadangi 'mums, kaipo 
tautai gręsia išnaikinimo 

** pavojus, todėl mes vedame 
pašėlusias mokslines lenk
tynes su rusais, -kad galė
tume išvystyti pasakiškus 
ginklus, čia bus nemalonus 
skaitymas, bet tai gal bus 
svarbiausia šiemet išspaus
dinta Post’o evangelija.”
Amerikonai Būsią Laimin

gi, Kada Galėsią Visus
Kitus Sunaikinti •

* Alsopai toje “e vangeli jo- 

►

■

Atėjo žmogus pas drau
gišką lietuvį daktarą, ir 
skundžiasi, kad turi sunkų 
“šaltį”, slogas.

— Kaip seniai tamsta su
sirgai slogomis? — užklau
sė gydytojas.

— Jau antra diena, — at
sakė ligonis.

— Aš nenoriu tokių grei
tų sloginių ligonių, — pa
stebėjo daktaras.

— Kodėl? — užklausė, 
nustebęs žmogus.

— Todėl, kad tamsta dar 
savaitę ar 9 dienas sirgu
liuosi, vis tiek kokių gy
duolių aš duočiau, — paaiš
kino daktaras.

— Argi negalima grei
čiau tą šaltį išvaryti? —pa
siteiravo slogininkas.

— Ne tik tamsta, bet ir 
kiti slogų ligoniai stato to
kį klausimą, — prisiminė 
daktaras. — Žmonės, atėję 
pas gydytoją pačioj tos li
gos pradžioj, tikisi pasi- 
liuosuoti nuo slogų per po
rą trejetą dienų. Kada taip 
greit nepavyksta, jie taria 
sau, kad pirmasis gydytojas 
netikęs, ir eina pas kitą 
daktarą. Tūomet jau būna 
praėję apie savaitę laiko 
nuo slogų pradžios. Palau
kęs dar kelias dienas, žmo
gus ir be daktaro galėtų iš
gyti. Bet antrajam dakta
rui tenka garbė, kad jis slo
gas, girdi, “kaip ranka at
ėmė.” Štai kodėl man ge
riau patinka, jeigu pas ma
ne ateina ligonis, sirgęs 
“šalčiu” jau apie .. savaitę. 
Jis pats savaime pasveiks 
po trejeto ketverto dienų 
ir tada girs mane, kaip ge
rą daktarą.

— Atsiprašau, daktare,— 
įterpė ligonis, •— bet aš ži
nau žmonių, kurie ištisas 
savaites, net mėnesius, sir
go slogomis.

— Tai buvo ne paprastos 
slogos,— aiškino gydytojas. 
— Gal tie žmonės buvo ga
vę influenzą ar plaučių už
degimą. O gal, susirgę •slo
gomis, jie nesveikai užsi
laikė ir užsendino jas; tuo

Post rašytojai, Alsopai sva
joja apie radijo bangomis 
iš tolo vairuojamus rakie- 
tinius lėktuvus, kurie iš 
Amerikos galėtų 5,000 my
lių nuskristi per šiaurinio 
žemės ašigalio sritį. Tuo
met, esą, viena šalis (Ame
rika) galėtų uždegti visą 
vidutiniai šiltą žemės rutu
lio ruožtą. O tame ruožte 
yra visos kariniai ir pramo
niniai stipriosios valstybės.

Bet reikėsią dar 10 iki 18 
metų darbuotis, iki bus to
kie išradimai išvystyti ir iš
tobulinti, sako broliai Also
pai. Jie skelbia ilgo pasiruo
šimo evangeliją, kad kari
niai fabrikantai galėtų su- 
sikuopti dar daugelį bilionų 
dolerių. Tuomi skiriasi Al- 
sopų mokymas nuo kitų, 
kurie reikalauja atominio 
karo tuojau.
Dirbtiniai Mėnuliai kaip 

Karo Bazės. ?.
Kitas fantastiškas Also- 

pų religijos posmas užgiria, 
kaip “praktišką,” nacių pla
ną — pagaminti dirbtinius 
mėnulius, kurie nenusileis
dami lėktų aplink žemę. O 
vienas amerikonas, nacių 
mokslininkų studentas aiš
kino amerikiniame Armijos 
Pabūklų (Army Ordnance) 

met galėjo išsivystyti chro
niškos slogos. Nes papras
tos slogos vidutiniai už
trunka tik 8, 9 iki 11 dienų.
Lova — Geriausia Gyduolė

Visi sąžiningi gydytojai 
pripažįsta, jog dar neišras
ta jokio tikro vaisto nuo 
slogų. Daktaras faktinai 
nieko daugiau negali pada
ryti, kaip tik pasiųsti slogi- 
ninką lovon ir duoti nuro
dymus, ką žmogus privalo 
valgyti ir kaip užsilaikyti. 
Poilsis namie, pritaikytas 
maistas ir tinkama šiluma 
padės kūnui išvystyti tam 
tikras daleles (anti-bodies), 
kurios ir nugalės bakterr 
nius slogų nuodus. Patyri- 
rųai rodo, jog lovoj gulėda
mi slogininkai greičiau iš
gyja, negu tie, kurie “ne
pasiduoda” ir tęsia savo 
darbą.

Nei čiepai “nuo šalčio”, 
nei jokie vaistai kol kas ne
apsaugo nuo slogų ir negy
do jų. Garsiosios sulfa ir 
penicillin gyduolės taip pat 
nedaro jokios veikmės slo
goms. Čiepijimas nuo influ- 
enzos atremia tiktai influ1 
enzą, bet ne slogas, jei žmo
gus sykiu ir slogomis ser
ga. Sulfa ir penicillinas, ta
čiau, gali patarnauti prieš 
tūlų kitų ligų penis, kurie 
kartais įsibriauja, beser-

ORO DALYKAS
Kadangi pavyko kai kur 

iššaukti dirbtinį lietų bei 
sniegą (beriant į debesis 
“sausojo ledo” kruopeles 
arba ęašvirkščiant truputį 
vandens lašų), tai žmonės 
pradėjo statyti . mokslinin
kams klausimą: Ar galima 
būtų sunkontroliuoti orą 
bendrai? ar galima bus bet 
kada nukreipt šalin, pavyz
džiui, šalčių bangą, einan
čią nuo šiaurinio žemės aši
galio link Jungtinių Valsti- 
jų?

Profesorius Harry Wex
ler, valdžios oro biuro 
mokslinio skyriaus galva, 

žurnale, kad tokie dirbti
niai mėnuliai tarnautų 
Amerikai, kaip karinės ba
zės pasaulinėje erdvėje...

Peršamas Aršesnis už 
Nacių žvėriškumas

Karo metu Amerikos 
mokslininkai, kaip ir visų 
demokratinių kraštų žmo
nės, baisiai piktinosi, kad 
vokiečiai barbariškai bom
bardavo Londoną savo V-2 
rakietomis. Tai buvo ne tik 
žvėriški veiksmai; jie iš ka
rinio atžvilgio buvo bergždi 
ir besmegeniški. Bet šian
dien Alsopai reiškia gilią 
pagarbą tam “aukštam vo
kiškojo mokslo pasiekimui.” 
Tokias vokiečių rakietaš jie 
maloniai vadina “paukš
čiais,” o toliau skrisiančius 
rakietinius Amerikos pa
būklus jiė pakrikštijo “ame
rikiniais paukščiais.”

Jie pripažįsta, jog tų 
“paukščių” išvystymas lė- 
šuos begalinius bilionus do
lerių. To labiausiai ir gei
džia amerikiniai monopolis
tai. 1,200 milionų dolerių lė- 
šuotų vien tik pastatymas 
dirbtinio vėjo tunelių, kurie 
reikalingi išbandyt mode
lius greičiau už garsą 
skrendančių lėktuvų, vai
ruojamų radijo bangomis iš 

gant slogomis;
Gydytojas gali duoti len

gvų vaistų nuo galvos skau
dėjimo, nuo kieto nosies už
kimšimo bei kitų nesmagių 
tos ligos reiškinių. Bet jo
kie vaistai nenaikina bak
terinių slogos nuodų.

Gydytojas reikalingas y- 
pač tam, kad patikrintų, ar 
ligoniui neprisimeta influ
enza, o gal gręsia plaučių 
uždegimas.

Apgavingas Patentuotų 
Vaistų Biznis

Komerciniai laikraščiai 
ir žurnalai mirga skelbi
mais vaistų nuo slogų. Ne
va sloginęs gyduolės taip 
begėdiškai reklamuojamos 
per radiją, kad gėda ir kok
tu klausytis. Tačiaus yra į- 
valias lengvatikių, kurie ur
mu perka tuos vaistus ir 
“gydosi”. Tokiu būdu ame
rikiečiai kasmet sukrauna 
šimtus milionų dolerių blo- 
feriškiems tų gyduolių biz
niams.

Valdinė sveikatos įstaiga 
Washingtone pirm karo ty
rinėjo visokius patentuotus 
vaistus nuo “šalčio” ir at
rado, kad nė pienas jų ne
padeda žmogui' išgyti; o kai 
kurie net kenkia.

Slogų Priežastys
Nuo senųjų laikų žmonės 

buvo įsikalbėję visokių klai- 

sako, dar negalima svajoti 
apie tokius didelius oro pa
kreipimus vienon ar kiton 
pusėn. Girdi: “Žmogus dar 
nepajėgia suvaldyt net pa
lyginti lėkštos, lėtos Missis- 
sipi upės per potvinius, tad 
vargiai jis galėtų sukontro- 
liuot milžiniškus ir greitai 
judančius oro sluoksnius.”

O profesorius Watson 
Davis, Mokslinės Tarnybos 
direktorius, neseniai per 
radiją sakė:

“Būdingoji oro srovė, 
plaukianti nuo žemės ašiga
lių arba nuo karštųjų pu
siaujo (ekvatoriaus) plotų, 

tolo. Oro varymui tokiuose 
tuneliuose reikia milžiniškų 
kiekiu elektros. Tam turėtu 
būti pastatyti specialiai 
upių tvenkiniai, kurių van
dens jėga gamintų elektrą. 
Bet kongresas turėtų nesi
gailėti jokių išlaidų, jeigu 
nenori, kad “svetimų kraš
tų paukščiai mus pirma už
kluptų,” kaip įkalbinėja AL 
sopai.

Pamatinis Siekimas — 
Kariniai Pelnai

Tiesioginis tų gąsdinančių 
šnekų tikslas yra atidaryti 
naujus karinių valdžios už
sakymų potvinius fabrikan
tams, ir nepavėluoti. Juk ir 
nacių generolas Walther 
Dornberger skundėsi ame
rikonam, kad Hitlerio val
džia negana davė lėšų V-2 
rakietoms išvystyti; todėl 
buvo pavėluota. (Kariniai 
nacių mokslininkai taip pat 
guodėsi, kad valdžia nepa
skubėjo finansuoti jų dar
bus dėl atominės bombos iš
vystymo.) Tai dėl tų pavė
lavimų, esą, vokiečiaLpraki- 
šo karą.

Alsopai todėl ragina 
Jungtines Valstijas sukrus
ti ir sparčiau, žiauriau 
veikti, negu hitleriniai žmo- 
gėdžiai.

dingų priežasčių slogoms 
aiškinti. Buvo spėliojama, 
kad slogas atnešą tokie da
lykai, kaip pelkių dujos, pū- 
vantieji lapai, blakės, katės, 
šunes, kometos ir 1.1. O dar 
ir dabar pasakojama, būk 
slogas iššaukia kraujo rūk- 
štumas, kojų sušlapimas ir 
drėgnas, šaltas bei darga
notas oras.

Nors drėgname, šiurpia
me ore daugiau žmonių ser
ga slogomis, bet oras nėra 
pamatinė priežastis. Toks 
oras tik blogai paliečia svei
katą ir mažina kūno atspa
rumą prieš ligų perus ir 
bakterinius nuodus.

Bet tikroji slogų prieža
stis yra tik bakteriniai nuo
dai (angliškai “virus”).

Pavyzdžiai
Amundsenas ir kiti šal

čiausių kraštų tyrinėtojai 
ties šiauriniu ir pietiniu 
žemės ašigaliais (poliais) 
išvengė slogų, nes ten nebu
vo bakterinių nuodų.

Špicbergene, šiaurinėje 
Norvegijos saloje, žiemos 
yra baisiai šaltos, o tenai- 
tiniai mainieriai gyvena 
perkaitintuose, garuojan
čiuose namuose. Iš perkai- 
timox išėję, jie pėsti traukia 
i darbą per skaudžius šal
čius ir dūkstančias vėtras. 
Bet dėl to jie “nepagauna 

yra 1,000 mylių pločio, 10 
mylių storio ir nešdinasi 
apie 20 mylių per valandą.

“Tatai reiškia, jog milio- 
nas milionų (trilionas) to
nų oro kas valanda siaučia 
per tam tikras vietas. O ir 
didžiausiuose M i s s i ssippi 
upės potvyniuose tiktai 225 
milionai tonų vandens per 
valandą praplaukia pro vie
ną bei kitą vietą.”-

Tačiau tam tikrose, apri
botose vietose galima būsią 
sukontroliuot orą ateityje, 
kaip lemia tiedu mokslinin
kai.

J. C. K.

Jie Nieko Neišmoko iš Vo
kietijos Susmukimo

Naujieji svajotojai apie 
p a s a u lio užviešpatavimą, 
matyt, nieko nepasimokino 
iš Vokietijos imperialistų 
susmukimo. Alsopų dėsto
mas karas “mygtuko pa
spaudimu iš tolo” yra tik 
tolesnis išvystymas hitleri
nio mokymo apie žaibinį 
karą (blitzkrieg) ir apie iš
tisų. tautų gyventojų išnai
kinimą. Patys Alsopai ne
slepia, kad jie siūlo tokius 
pabūklus, kurie būtų varto
jami ne prieš svetimo kraš
to armijas ar karinius įren
gimus, bet prieš miestus, 
pramonės centrus ir jų 
žmones.
Beginklių žmonių Naikini

mas, be Tikros Karines 
Reikšmes

Žymėtina, kad juo toliau 
yra taikinys, tuo sunkiau į 
jį pataikyti. Taigi iš tolo 
radijo bangomis vairuojami 
lėktuvai-rakietos per tūks
tančius mylių nepasieks 
tikslo ir negalės turėti jo
kios didelės karinės svar
bos, nežiūrint, kaip jie gar
sinami ir būbnijami.

Kariniu požiūriu, tokie 
pabūklai, kaip vokiečių V-2, 
gali tarnauti tiktai bergž- 

šalčio”.
Bet štai atplaukia laivas 

į Špicbergeno salą ir išlipa 
krantan jūrininkai. Jie at
neša slogų bakterinių perų. 
Tais perais apsikrečia Špic
bergeno mainieriai, ir tuo
jau ima čiaudėti, šnarpšti 
ir “nosis varvinti.”

Šaltajame Labradoro pus- 
salyje paprastai niekas ne
serga slogomis, iki atplau
kia laivas, atgabendamas 
laiškus ir kitus siuntirtius. 
Po laivo atsilankymo, žiū
rėk, ir paplinta slogos.

Apleistas Tyrinėjimas
Vidutiniai imant, ameri

kiečiai kas metai serga slo
gomis sykį iki keturių sy
kių. Skaičiuojama, jog šį 
mėnesį Jungtinėse Valstijo
se yra 18 milionų sloginių 
ligonių.

Bet iki šiol mažai kas pa
daryta moksliniams slogų 
tyrinėjimams. Tik paskuti
niu laiku pasisekė išskirti 
vienos slogų rūšies bakteri- 
niai-virus-nuodai, kaip bu
vo pranešta spaudoj pernai 
gruodžio ' pabaigoj. Tie 
nuodai yra .savotiškos dale
lytės, daug kartų mažesnės 
už ligų perus-bakterijas. 
Panašūs virus nuodai (bet 
ne tie patys) yra ir inflų- 
enzos priežastis.

Slogų, beje, yra daugejio 
rūšių. O kad dabar išskirta 
bent vienos rūšies bakteri
niai nuodai, tai gal pavyks 
išvystyti čiepus bent nuo 
tos rūšies slogų.

Skaičiuojama, jog slogos, 
sulaikydamos milio nūs 

žmonių nuo darbo ir dary
damos įvairias lėšas, padaro 
apie 2000 milionų dolerių 
nuostolių amerikiečiam per 
metus, tai yra tiek, kiek lė- 
šavo pirmosios atominės 
bombos pagaminimas.

Jeigu būtų bent pusė tiek 
pinigų išleista moksliniams 
slogų tyrinėjimams, tai gal 
jau būtų surasta priemonė 
slogoms nugalėti.

N. M. 
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džiam naikinimui, naikini
mui tik dėl naikinimo. Jie 
taikomi karui prieš mote
ris, vaikus ir senelius. Tai 
naujas tuščias mėginimas 
įbauginti kitas šalis.

Naciai, bombarduodami 
Londoną V-2 rakietomis, 
įrodė, kaip bergždi yra to
kie pasimojimai. O jeigu 
panašūs pabūklai ir toliau 
lėktų ir plačiau naikintų, 
vis tiek nieko daugiau jais 
nebūtų laimėta. Tai tik be
protiška Alsopų ir tūlų 
amerikinių karininkų sva
jonė. Sykiu tai yra sužinus 
blofas, kuriuo jie bando ki
tą kraštą nugąsdinti ir bau
ginimais išveržti iš jo tam 
tikras nuolaidas.
Pasiruošimai Gręsiančiam 

Krizini
Tiesioginis tikslas šios 

naujos sektos apaštalų yra 
išgauti iš valdžios daugiau 
pinigų ginklams. Jie tikisi, 
kad galima būsią tolyn nu
stumt bręstantį ekonominį 
krizį, jeigu šalies iždas taip 
bus pilamas į karinę pra
monę. Jų receptas papras
tas: Išleist bilionus dolerių 
bet kokiam sumanymui, net 
sapniškam planui — staty
ti dirbtinius mėnulius, kaip 
keliaujančias aplink žemę 
karines bazes. Gal tuo būdu 
monopolijos - trustah galėtų 
išlaikyti milžiniškus savo 
pelnus net krizio metu.
Jie Užmiršta Pamatinius 

Dalykus
Bet tokių bergždžių pla

nų gamintojai užmiršta pa
matinį dalyką, būtent, kad 
pasaulio žmonės nenori ka
ro ir nepasiduos bauginan- 
tiem riksmam, būk karas 
esąs neišvengiamas.

Ginklų gamyba gali būti 
tik tam tikram laikui išpūs
ta į milžinišką muilo bur-‘ 
bulą. Bet, galų gale, tas 
burbulas turi sprogti, pa
likdamas tiktai šlykščią 
smarvę.

Leninas savo laiku numa
tė, kas atsitiks Vokietijos 
imperializmui. Leninas ta
da taipgi sakė, jog ameri
kinis imperializmas eina 
link to paties galo. Brolių 
Alsopų skelbiami planai ga
li tik pagreitinti tokį neiš
vengiamą likimą, kaip įspė
ja baigdamas maskviškis 
Naujasis Laikas . x (

, (J. C. K.)

RiEŠUTŪŠKRAMTANT
žodis “neamerikinis” (un- 

American) anglų leksikone 
matomai jau paseno ir ma
žai kam suprantamas, todėl 
prie jo yra pridėtas būdvar
dis “lojališkumas”, — pil
niau to žodžio prasmei su
prasti, — bet tik rinkimų 
“kermošiuje.”

“Kelias į taiką” kapitalis
tine prasme reiškia — par
duoti karo ginklus kiekvie
nam, kas tik šaukia prieš 
naująsias demokratines val
stybes.

“Demokratija” yra viena 
iš geriausių eksportuojamų 
Amerikos prekių, bet pirk
lys turi būti sočiai paval
gęs, kad tokiu tavoru būtų 
užinteresuotas.

South Bostone smetoni- 
ninkai mitingus laiko alu
dėse. Netepsi — nevažiuosi.

Ch. P.

/ \
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(Tąsa)
Caras tuo metu dalyvauja dideliuos 

gvardijos, pulkų manevruos Krasnoje 
Selo. Čia jis nuolat apsuptas generolų 
ir karininkų. Tiesioginę įtaką jam daro 
didysis kunigaikštis Mikalojus Nikola- 
jevičius, kuris yra neabejotinas kandi
datas vyriausiojo kariuomenės vado pa
reigom, jei iškiltų karas. Didysis kuni
gaikštis mato, kad atėjo jo laikas, ir jam 
rūpi nepraleisti progos. Jis jau Balkanų 
Jkaro metu įtikinėjo carą, kad reikia pra
dėti karą su Austro-Vengrija ir galuti
nai išspręsti Balkanų klausimą. Dabar 
jis nepražiopsos tokios retos progos! 
Mikalojus Nikolajevičius per prancūzų 
kariuomenės manevrus, kuriuose jis da
lyvavo, galutinai susitarė dėl busimojo 
karo plano ir neabejojo, kad šį kartą 
pasiseks trumpai ir aiškiai išspręsti ir 
sąsiaurių klausimą ir sutriuškinti Vo
kietiją su Austrija. Jam rūpi, kad tik 
caras Mikalojus nepasiduotų kokiai bai
mei ir nenusigąstų.

Liepos 25 d. Carskoje Selo įvyksta 
ministerių kabineto posėdis carui pirmi
ninkaujant. Čia buvo patvirtinti vaka
rykščiai nutarimai ir nutarta tą pačią 
naktį paskelbti įsigaliojus priešmobiliza- 
cinį karui pasiruošti periodą. Mikalojaus 
Nikolajevičiaus šalininkai karštai reika
lavo paskelbti visuotiną mobilizaciją, 
bet Sazonovas, prisimindamas prancūzo 
perspėjimą, kad tuo atveju Vokietija 
tuoj pradėtų karą, dar išprašė atidėti 
visuotinąją mobilizaciją ir pasitenkinti 
keturių karo apygardų mobilizavimu 
prieš. Austriją, kai tik užsienių reikalų 
ministeris pripažins tai reikalingu.

Rusų karo mašina pradėjo suktis. Ka
riuomenė buvo atšaukta iš manevrų ir 
stovyklų, tvirtovės pasiruošė netikėtiem 
puolimam atremti, iš Rusijos centro į 
pasienį traukė kariuomenės ir karo me
džiagos pilni traukiniai. Tie pasiruoši- 

xmai buvo daromi ir Varšuvos bei Vil
niaus karo apygardose, pasieny su Vo
kietija. Tačiau karo ministeris Suchom- 
linovas, pasikvietęs Vokietijos karo at
stovą fon Egelingą davė garbės žodį, 
kad dar nėra duota jokio mobilizacijos 
įsakymo, nėra rekvizuota nė vieno ark
lio, nepašauktas nė vienas atsarginis ir 
jei būtini pasiruošimai daromi,* tai tik 
prieš Austriją.

Liepos 26 ir 27 d. d. Sazonovas rodė 
pastangas ieškoti susitarimo, derėjosi su 
vokiečių ir austrų pasiuntiniais, kėlė 
įvairius pasiūlymus dėl tarpininkavimo 
ir austrų - serbų konflikto išsprendimo 
taikiu būdu. Grafas PurtaleS).vis prikai
šiojo Sazonovui,-kad rusai atvirai ruo
šiasi karui ir nuolat ateina žinjps apie 
kariuomenės telkimą ne tik Austrijos, 
bet ir Vokietijos pasieny. Vokietys per- 
spėjinėjo: “Dėl Dievo meilės, tik neduo
kit valios generaliniam štabui!”

O generalinio štabą viršininkas gen. 
Januškevičius galvojo, kad tik tie diplo
matai nesutrukdytų jam įvykdyti visuo
tinos mobilizacijos. Jis jau turėjo kiše
nėj du caro įsakymus — vieną visuoti
nai mobilizacijai, kitą keturių apygardų 
mobilizacijai, bet darė visus pasiruoši
mus visuotinai. Sazonovas priešinosi vi
suotinai mobilizacijai todėl, kad tada 
mobilizuosis Vokietija ir Rusija bus lai
koma užpuoliku.

Įvykiai tuo tarpu vis augo. Liepos 
28 d. atėjo žinios apie Serbijos atsaky-, 
mą Austrijai, kuris buvo labai nuolai
dus. Serbai sutiko su dauguma austrų 
reikalavimų, išskyrus tik du straipsnius, 
kurie nesuderinami su nepriklausomos 
valstybės garbe. Bet Austrija nepriėmė 
jokių nuolaidų, jokių taikinančių pasiū
lymų. Tą pačią dieną Austrija paskel
bė Serbijai karą.

Neabejotina, kad Austrija taip drąsiai 
elgėsi turėdama Vokietijos pritarimą. 
Tačiau Vokietijos vyriausybė dar tęsia 
diplomatinį žaidimą ir įtikinėja Rusiją, 
kad su karo paskelbimu niekas nepasi
keitė ir galima toliau derėtis. Vilhelmas 
siunčia carui telegramą, kurios Petrapi
lis laukė prieš tris dienas, bet kancleris 
Betmanas-Holvegas pripažįsta ją reika
lingą tik dabar, nes ji galėtų 'iškelti Vo- 

' kieti jos' taikingumą.
Vilhelmas savo telegramoj kaltina 

serbus, primena, kad jie įgudę monarchų

žudikai, nes jie prieš 10 metų nužudė 
savo karalių ir karalienę, o dabar jų au
ka žuvo Austrijos sosto įpėdinis. Tad Mi
kalojus neturėtų serbų taip karštai gin
ti. Bet Vilhelmas sakosi suprantąs, kaip 
sunku Mikalojui priešintis Serbijos pa
rėmimo reikalaujančiom visuomenės sro
vėm. Abu monarchu seniai jungiančios 
draugystės vardan Vilhelmas pasižada 
tarpininkauti Vienoj, kad austrų vyriau
sybė pasistengtų susitarti tiesiog su Ru
sija. Jis prašo Mikalojaus paremti jį ir 
pašalinti kliūtis, kurios galėtų sutrukdy
ti tą jo uždavinį.

Tuo.- metu jau buvo gautos žinios apie 
Belgrado bombardavimą ir tai labai su
jaudino Petrapilį, davė naują pagrindą 
kariam reikalauti visuotinos mobilizaci
jos. Ypač, kad Austrija paskelbė 8 kor- 
pų mobilizaciją. Štabo viršininkas gen. 
Januškevičius jau savo atsakomybe iš
gavo caro sutikimą pradėti visuotiną mo
bilizaciją. Vokiečius nuraminti norėda
mas, Januškevičius pasikviečia Vokieti
jos karo.atstovą ir garbės žodžiu pareiš
kia jam, kad vokiečių įtarimai dėl' Rusi
jos pasiruošimų nepagrįsti ir iki tos die
nos (liepos 2$ d.) 3 valandos niekas ne
mobilizuotas. Januškevičius formaliai 
kalbėjo tiesą, nes įsakymas dėl mobiliza
cijos tuo momentu gulėjo ant jo stalo.. . 
Januškevičius liepė mobilizacijos sky
riaus viršininkui pasirūpinti tuoj mo
bilizacijos įsakymą pasiųsti. Petrapilio 
telegrafas jau perrašinėjo ir tuoj kelios 
dešimtys telegrafo aparatų būtų bere
gint paskleidę po visą Rusiją. Bet pas
kutiniu momentu Januškevičius paskam
bino ir caro vardu liepė telegramas apie 
visuotiną mobilizaciją sulaikyti, bet pa
skelbti tik keturių karo apygardų mobi
lizaciją.

Mikalojus sulaikė visuotiną mobiliza
ciją pasitikėjęs “mielojo pusbrolio Vilio” 
telegrama ir jo perspėjimais, kad Rusi
jos griežtieji žygiai galį jam sutrukdy
ti tarpininkavimą Vienoj. Mikalojus te
legrafuoja Vilhelmui: “Šią sunkiąją va
landą prašau padėti man. Įžūlūs karas 
silpnajai Serbijai paskelbtas. Jis sukėlė 
nepaprastą pasipiktinimą visoj Rusijoj, 
ir aš pats negaliu savo pasipiktinimo su
laikyti. Reikalinga skubių žygių, nes la
bai greit įvykiai bus už mane galingesni 
ir negalėsiu atsispirti daromam į mane 
spaudimui. Niki.”

O Austrijos užsienių reikalų ministe
ris Berchtoldas meluoja į visas pusės. 
Rusijai jis sako, kad Austrija neturi jo
kio noro pasisavinti Serbijos teritorijos, 
bet tik nori ją nubausti ir priversti iš
pildyti savo reikalavimus. Londone jo 
pasiuntinys kalba apie Serbijos’ padali
nimą tarp Bulgarijos ir Albanijos. Į vi
sus susitarimo pasiūlymus Viena tyli. 
Berlynas susirūpinęs, kad gali susidary
ti visuotinas įspūdis, jog karo kaltinin
ku visi laikys vokiečių sąjungininkę Aus
triją, kuri užpuolė visiškai nusileidusią 
ir beveik visas griežtojo ultimatumo są
lygas priėmusią Serbiją. Tad vokiečiai 
susirūpinę dar labiau vaidinti taikingu
mą Rusijos atžvilgiu, prikaišioti jai pa
siruošimą karui ir pabrėžti, kad Rusija 
pirmoji mobilizavo kariuomenę.

Rusų štabas dantis sukandęs žiūrėjo į 
tuos vilkinimus. Jam buvo aišku, kad 
kiekviena delsimo diena brangiai kaštuos 
Rusijai, kurios mobilizacinė mašina su
kasi daug lėčiau kaip Vokietijos ar Aus
trijos. O kad vokiečiai jau galutinai pa
siruošę karui, buvo visiškai aišku. Jau 
ir Sazonovas sutinka su Januškevičių, 
kad verčiau jau gerai pasiruošti karui, 
negu dėl baimės sudaryti karo priekabę 
susilaukti užpuolimo nėpasiruošusiem. 
Tai jis išdėsto ir carui. Caras dar abejo
ja, jis negali nesuprasti, kaip didelis pa
vojus jam gręsia karą pralaimėjus. Bet 
jis pripažįsta, kad verčiau greičiau pasi
ruošti, ir sutinka paskelbti visuotiną mo
bilizaciją. To įsakymo jau laukęs gen. 
Januškevičius skubiai jį perduoda mobi
lizacijos skyriaus viršininkui gen. Dob

rovolskiui. Bet Januškevičius bijo, kad 
caras vėl neatšauktų mobilizacijos įsa
kymo. Jis liepia pasakyti, kad jo telefo
nas sugadintas, o pats nesirodo, kad jo 
negalėtų surasti ir vėl pranešti apie mo
bilizacijos suaikymą.

(Bus daugiau)
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LABAI GRAŽIAI FARMERIAUJA MŪSŲ 
BROLIAI LIETUVIAI 

/

Rašo
SUSNINKŲ JURGIS

Puikūs farmeriai tie mūsų 
lietuviai ūkininkai. Dėkui 
Laisvės vaj minkei draugei 
Svinkunienei iš Waterbury, 
Conn., jos 1943 metais lanky
masis pas farmerius, užrašino- 
jant Laisvę, ir vėliau aprašy
mas pasėkų, man davė progą 
surasti savo kaimyną ir labai 
gerą draugą, su kuriuo kartu 
augome Lietuvoje, pakol gyve
nimo aplinkybių verčiami, 
kaip tos Grigo bitelės, turėjo
me išsiblaškyti po platų pa
saulį. Nors gyvenome neto
liese vienas nuo kito, toj pa
čioj valstijoj, bet nežinojom. 
Taigi aš, perskaitęs tą draugės 
rašinį, kad fąrmerys J. Smi- 
thas ne tik atsinaujino Laisvės 
prenumeratą, bet ir pavaišino 
vajininkus, pradėjau galvoti: 
juk lietuvių Smithų daug ne
gali būt.

Ilgai nelaukęs, parašiau 
jam: jeigu tu esi Juozas ir iš 
Susninkų kaimy, tai tu turi 
būti mano’ kaimynas. Jis tuoj 
atrašė, kad esąs taS* pats! Ir 
po dviejų mėnesi ii tais pačiais 
metais, kaip tik apsidirbo 
opiausius darbus, vieną sek
madieni ties mūs namais su
stojo didelis, labai gražus, vi
sai nef armėniškas naujutėlis 
automobilius. Ir iš jo vikriai 
iššoko vairuotojas, jaunas vai- 
kinėlis. Aš pusėtinai išsigan
dau : buvo karo laikas, ma
niau, gal koki valdžios agen
tai atvažiavo nesmagumo pa
daryti. Bet to vaikinėlio trys 
žodžiai tas mintis išblaškė, 
kuomet jis atėjęs krautuvėlėn I 
gražiai lietuviškai paklausė: 
“Ar čia gyvena Jurgis ž.?” 

“Taip,” sakau, “aš pats juo- 
mi esu.”

Jaunuolis paskui sako : “Ten 
yra mano tėvas Juozas Smi- 
thas.”

“Gerai,” sakau, “važiuokit 
į kiemą,” ir pats su draugute 
išėjom pasitikti.

žiūriu, kur čia tas aukštas, 
plonas baltaveidis mano drau
gas, kurio jau trisdešimts me
tų nesu matęs? Mano nuo
stabai, iš automobiliaus išlipa 
tikrai amerikoniško tipo far- 
merys, visai nepanašus Į lie
tuvį. O mano krūtinėj širde
lė tik spurda, džiaugiasi, lau
kia žodžio, kurio taip sėniai 
negirdėjo. Draugas priėjo ir 
spausdamas dešinę sako: “Pa
žįsti Smithą?”

Sakau, “drauge, aš tūkstan
tį sykių būtau pro tave praėjęs 
ir nepažinęs. Buvai didelis, bal
tas, o dabar atrodai daug ma
žesnis, storas. Buvo plaukai 
gražūs, gelsvi, o dabar pusiau 
balti.”

Jis, juokdamasis, sako: “Far- 
meriauju, tai už tai. Bet tu ma
žai pasikeitęs.”

Kada jau išsikalbėjome ir jie 
rengėsi važiuoti, tai pastačiau 
klausimą: “Kokiu būdu, d rau

guti, karo laiku galėjai gauti 
pirkti tokį puikų automobiliit?”

Jis atsakė-: “Aš farmferyįs, 
mes gaunam visko, — ir gaso, 
kiek tik reikia.”

Paskui jis mūs užkvietė pas 
save. Deja, mes nebuvome liuo- 
si ir delsėme iki šių Kalėdų. 
Dabar jis užkvietė ant lietu
viškos Kūčios ir atsiuntė veži
ką, kad mus parvežtų. Pribų- 
vom į vietą. Draugo farma 
stovi ant pat kalno, iš kur ap
linkui toli matyti.

Aš išsitariau: “Ar čia Kris
tus užgimė?” “Draugas atsakė: 
“Taip, taip, tik dvi mylios nuo 
mūs į Betlėjų.”

Pasivaišinus, p a s i k albėjus, 
pernakvojus ir Kalėdų ryte po 
pusryčių, draugas sako: “Da
bar eisim, parodysiu savo far- 
mą.”

Apžiūrėjus viską — trobe
sius, gyvulius, padargus, — tik
rai , stebėtis reikėjo. Toks ka
daise buvo paprastas vaikinė- 
lis ir galėjo taip stipriai įsi
kurti ; tapo tipišku, viską ži
nančiu Amerikos farmeriu! Jo 
farma turi 175 akerius žemės; 
taipgi yra puikaus drūtmedžio 
miško. Laiko apie 60 melžiamų 
karvių, apie desėtką priaugamų 
veršių, telyčių. Turi keturių 
metų milžiną bulių. Taip pat 
turėjo puikius arklius, bet da
bar jau išpardavęs, kaipo at
gyvenusius savo erą. Viską ap
dirba moderniškomis mašino
mis. Turi apie keturis trakto
rius — vienas iš jų .didelis, tik
ras milžinas, kuriuomi galima 
ne tiktai stumti - traukti, bet 
ir kasti ir milžinišką vogą iš
kelti! Tik jis vienas farmeriui 
kainuoja du, tūkstančiai ir trys 
šimtai dolerių.

Paskui nuėjom į barnę, kur 
karvės stovi. Visur švara, iš
baltinta. Turi dvi elektrikines 
mašinas; parodė, kaip jomis 
melžia. Tai ir stebėtinas žmo
gaus proto ištobulinimas. Vos 
mašiną pakišo po karvės teš- 
meniu, kai tik spėjau pątėmy- 
ti, karvutės spenius įtraukė ir 
gražiai pienelis čiurkščiomis 
bėga kibiran, tartum pats žmo
gus savo rankomis tą karvutę 
melžtų.

Aš paklausiam: “Kas tuos 
spenius taip staiga įtraukia?” 

“Oras, oras,” atsakė farme- 
rys.

Paskui parodė, kaip karves 
šeria, kuomi šeria.

“Kaip tai,” sakau, “gali būti, 
kad aš esu daug karvių matęs, 
bet tai visos ilgašerstės, kuękš- 
tuotos, vietomis plikos, išsišė- 
rusios, o tavo visos karvutės 
trumpašerstės, gražios — žvil
ga?” »

“Aa,” jis atsakė, “mano vi
sos gražios todėl, kad gerai še
riu, prižiūriu, nuolatos iššu
kuoju,” glostydamas karvutę 
kalbėjo kaimynas.

“Kiek,” sakau, “samdytų dar
bininkų turi?”

“Nei vieno,” sako, “viską 
apdirbame mes trys: aš, žmoną

ir • sūnus.”
O antra, girdi, ant farmos 

negali gauti pastovaus darbi
ninko. Vasarą pasisamdom, tai 
dirba, sako, tol, kol pėdę gau
na.

Stovime ties pat viduriu bar- 
nės ir stebiuosi... Kaip tik 
užmatyti į abu galus karvučių 
galvos, ir galvos, dviem eilė
mis linguoja - maumoja paša
rą; kitos atrijuoja, dar kitos 
žvalgosi į šalis, ieškinėja ko 
geresni^ arba vandenėlį geria 
iš tam tikro geležinio narvelio, 
pritaisyto prie užtvaro dėl 
dviejų karvių. Jų yra daug. Ir 
kiek tik nugeria, tai savaime 
tiek vėl prisipildo.

Sakau, “tai tikrai, drauge, 
reikia stebėtis, kad tiek turite 
gyvulėlių ir viską vieni apdir
bate. Tai turite ir dirbti sun
kiai !”

“Nelabai,” sako, “dirbam, 
kjek norime. Dabar už pieną 
gauname neblogai, tai ukvata 
ir dirbti. Geriau, negu fabrike. 
Aš penkis metus išdirbau Wa- 
terburyj, — tokioj smarvėj, 
kad daug darbininkų ten užsi
kankino ... Dar gerai, kad aš 
iš Lietuvos atvažiavau sveikas, 
buvau atsparus, tai atlaikiau. 
O ant farmos man kankintis 
nereikia, čia nuolat dirbu ant 
tyro oro, dirbu savo valia — 
pats bosas. Niekas manęs ne
priverčia. Gerai pavalgau, to
dėl ir sveikas.”

“O kelintą valandą rytais ke
liesi?”

“Pusė po keturių,” sako, 
“jau turime karvutes melžti.”

“Matai,” sakau, “kiek čia to 
mėšlo abiejuose šonuose, tai 
gal reikia pusę dienos dirbti, 
kol jį išimi?”

“20 minučių, o daugiausia— 
pusę valandos, ir būna redi, 
švaru.”

Neturėjau ką daugiau jam 
sakyti. Išėjome ant kiemo. Nu
ėjome atokiai nuo namų, kur 4 
pėdų gilumo žemėje išcemen- 
tuota duobė. Prie cemento tvir
tai prjšriubuota dideliais šriu- 
bais ąžuoliniai pamatai. Drau
gas sako: “čia įtaisysime tarto- 
ką, mašiną ir pjausime lentas. 
O čia, va, rodydamas duobę, 
“dėsime inžiną, už kurį tik vie
ną užmokėjau penkiolika šim
tų dolerių.”

“Tai, kaip,” sakau, “tu sau 
lentų pripjausi ir paskui maši
nos nereikės, ji stovės čia vel
tui.”

“O ne, man atveš kiti farme
riai ir bus galima gana gerai 
uždirbti. Jau daug manęs klau
sė,” jis pastebėjo. “Jei taip, tai 
niekada nenuilstantis inžinas 
darbštuolis išeina iš tavęs! To
li pralenki Lietuvoj savo kai
myną, didžialaukį buožę Jaki
mavičių.”

Sako, “Jakimavičius, pas ku
rį mes daug dirbom, neturėjo

daugiau, kaip tris desetkus 
galvijų, o aš turiu su virš sep
tyni asdeš i m ts. Tik jo gojus bu
vo labai brangus, kokio aš ne
turiu.”

“Ak,” sakau, “kad dabar ta
vo tėveliai galėtų pamatyti ta
vo farmą, tai džiaugtųsi, 
džiaugtųsi abu, iki susijaudini
mo.”

Draugas atsakė: “nė vieno 
jau nėra gyvo, abu mirę! Bro
lis Adomas gyvena tėviškėje.”

Mes Lietuvoj gyvenome ketu
ri ūkininkai ant dviejų ’kolio- 
nijų, ar valakų. Pasjnus kolio- 
nija turėjo 50 margų. Nors 
daiktukai buvo gražūs ir žemė 
gera, bet mūs tėveliai visi su 
didelėmis šeimynomis, gyveno 
pusėtinai vargingai.

CHICAGOS ŽINIOS
Klerikališki Cenzoriai 
Vėl Kiša Savo Nagus, 
Draudžia Rodyti Filmas

Katalikų “dorovės cenzu-' 
ros” organizacija, taip vadina
mas “Legion of Decency,” vėl 
kiša savo nagus prie to, ką 
chicagiečiai gali ar negali ma
tyti kino-teatruose.

Keli mėnesiai atgal ta pati 
organizacija, kuriai inspiraci
ją duoda katalikiškieji kleri
kalai, daugelyje šalies vietų 
neleido rodyti Charles Chapli- 
no filmos “Monsieur Ver- 
doux.” Dabar tas taip vadi
namas Dorovės Legionas prisi
kabino prie vienos francūziš- 
kos filmos, vardu “Volpone.”

Nurodoma, kad Chicagos 
policijos cenzūra, kuri beveik 
visuomet klauso klerikalų Do
rovės Legiono patarimo, ne
leis šios filmos rodyti čia (kol 
kas ji rodoma tiktai New Yor
ke, ir tai su iškarpomis).

Mačiusieji tą filmą laikrašti
ninkai sako, kad ji ideologi
niai nėra vertinga, bet visgi 
yra aštri komedija, ir kad jo
je nėra joliio nemorališkumo, 
kaip tai nori įrodyti klerikalai.

Klerikalai paskelbė tuo tar
pu, kad- jeigu kuris nors te
atras rodys jų pasmerktą fiU 
mą, jie jį pikietuos ir atsi
šauks per visas bažnyčias į sa
vo sekėjus tą teatrą per metus 
boikotuoti.

Tokiu būdu teatrų savinin
kai daugelyje vietų bijo rody
ti klerikalų pasmerktas fil
mas, nors oficialiai cenzūra 
jų ir neuždraudžia.

Nurodoma, kad klerikalų 
akyplėšiškumas toje srityje 
darosi vis didesnis ir kad ka
talikiškoji hierarchija tame 
žymiai pralenkia protestantų 
kunigus, kurie šiuo atžvilgiu 
pasirodo esą daug tolerantiš
kesni. A.

U.N. Facts and Faces - - . - THE NETHERLANDS

tulips, dairy farming, industries and in
tellectual pioneering, occupies a key posi
tion in Western Europe. The Rhine, Meuse 
and Scheldt Rivers empty into the sea in 
Dutch territory, which contains Rotter

Living Room Cushions
' z Refilled With New Springs

$3.75 .
Sofa Apačios Perbudavojimas

' Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

dam, one of the world’s largest ports, as 
well as hundreds of inland waterways. The kingdom, whose 9,500,000
people live in 12,800 square miles, is a trading and manufacturing 
center and the pivot of far-flung overseas territories. The country 
has reclaimed much bejow-sca-lcvel land by means of dykes and

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4J10dams. The International Court of Justice sits at The Hague. The 
Netherlands is represented at U.N. Headquarters by Jpnkbcer Dr. 
J. W. M. Snouck Hurgonjc. Her flag has red, white and blue stripes.

----------------  -------------------- -  ■■ .  —:-----------------v—.............................. ■ r - ■ I 1 l !■■■■■■» ■!!■■■
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Montreal, CanadaLAWRENCE, MASS
į traukinį, palikę ir

M

skubiname 
maistą...

kad 
dar- 

išda-

Vakariene 85c
Iš 7-ių patrovų

ir Hartfordas, čia 
stovėjo, štai jau ir

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

PHILIP STEINBRUCK
NOTICE is hereby given that License No. 
L 6001 hits been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 533 Eastern Parkway, Borough 
of Brookijn, County of Kings, to be con
sumed* OFF the premises.

GERALD SCHNEIDER

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už ' 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel.( MArket 2-5172
rrA----r— .t—-

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Į WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L 5896 has been issued to the undersigned 
to soil wine and liquor at ivtail under 
Section 1C7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw at 249 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed OFF' the premises.

TURNER’S WINES & LIQUORS, Inc.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, *N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
‘ Tę|. Virginia

DETROITO ŽINIOS
TRUMPAI APIE VELIONĘ 

K. ANDRIUŠIENĘ

Sausio 13-tą dieną pasimirė 
Katrina Andriušienė, gyve
nusi po antrašu 4632 Toledo, 
Detroite.

Draugė Andriušienė buvo 
silpnos sveikatos jau per ke
liolika metų, vėliau dar pri
sidėjo apsinuodijimas kairės 
rankos, kurią jai ligoninėje 
nupiovė, manant dar gyvybę 
išgelbėti, tačiau be pasekmių, 
ir ši mūsų draugė tiek daug 
iškentė jusi pasimirė.

Liko palaidota su laisvomis 
apeigomis sausio 17-tą‘ dieną, 
palydint netaip jau skaitlin
gam būreliui draugų, draugių 
ir giminiu. Priežastis neskait
lingų laidotuvių buvo ta, kad 
velionė buvo vežama laidoti 
net į Flat Rock, Mich., kapi
nes, virš 25 mylios nuo De
troito, o oras buvo šaltas, ke
liai blogi. Vienok, kad ir 
netaip jau skaitlingos laidotu
vės, tačiau buvo pavyzdingai' 
gražios. Išlydint iš koplyčios 
ir kapinėse drg. N. Beliūnienė 
pasakė trumpas kalbas, lie
čiančias velionės gyvenimą ir 
darbus. Moterų Pažangos 
Kliubo narės buvo karstnešės, 
nes drg. Andriušienė buvo 
šio kliubo narė nuo pat pra-

nuo 
pin- 
gra-

džios jo gyvavimo, taipgi 
kliubo matėsi gyvų gėlių 
tinė, kuri tarp visų kitų 
žiu gėlių puošė karstą bran
gios mūsų draugės.

Katrina Andriušienė, kaip 
jau minėjau, buvo silpnos svei
katos, tačiau ji pajėgdavo da
lyvauti veik visuose ar tai ma
žesniuose ar didesniuose mū
sų parengimuose ir niekad ne-< 
atsisakė sulyg išgalia paau
kauti svarbiems pažangos rei
kalams. Buvo dienraščio “Vil
nies” skaitytoja ir abelnai 
rimta, blaiviai, pažangiai pro
taujanti.

Velionė buvo sulaukusi 65 
metus amžiaus, paėjo iš Lie
tuvos Suvalkų vedybos, Ameri
koje išgyveno virš 36 metus. 
Paliko liūdinčius vyrą Simaną 
Andriušį, dvi dukteris, Anna 
ir Marie (kurios jau yra ve
dusios), taipgi 4-ris anūkus, 
du pro-anūkus, seserį M. Sve- 
čiulienę ir brolį V. Banionį.

Likusiai šeimai ir artimiems 
reiškiu gilią užuojautą, o tau, 
brangi mūsų nare ir drauge, 
tariu : Ilsėkis, užbaigusi ilgą 
ir nelengvą gyvenimo kelionę. 
Tegul bus tau lengva Ameri
kos žemė!

Moterų Pažangos 
Kliubo Narė.

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

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Kelionės, j New Yorką 
Įspūdžiai

Penktadienį, sausio 23 d., pa
siėmiau traukinį ir išvažiavau 
į Brooklyn, N. Y., didžiojo 
New Yorko dalį, kad dalyvauti 
Lietuvių Namo Bendrovės su
važiavime.

Traukinį paėmiau 11:20 va
landą vakare, tai sėdžiu ir mąs
tau, kad pagal nustatytą lai
ką jau būsiu Grand Central 
Stotyje, New Yorke, kaip 7:30 
vai. ryto. Susiradau minkštą 
sėdynę, atsisėdau ir miegu. Na
gi, staigiai, kad sukrės, kad net 
mano kojos nugriuvo nuo kitos 
sėdynės. Dairausi, kas čia pa
sidarė. Dairosi ir kiti keliauto
jai. Nagi, atidarė duris dik- 
tas vyras ir šaukia, kad tai 
Worcester miestas.

Tai buvo-2 valanda ryto. Bu
vau ištroškęs, atsigėriau van
dens ir manau vėl miegoti, na
gi, kas prieteliškai palietė ma
no petį, žiūriu, kad worceste- 
rietis draugas J. Jaskevičius. 
Maloniai pasisveikinome, atsi
sėdome, na, dabar, žinoma, ke
lionė bus smagi, kalbamės, ro- 
davojamės, taip, kad laikas 
greitai bėga.

štai jau ir švisti pradėjo. 
Mąstome, kad gal jau netoli 
ir New Yorkas. Bet konduk
torius šaukia: “Springfield.” 
Traukinys, pasirodė, labai lėtai 
eina. Išėjome laukan, nes trau
kinys 15 minučių stovės. Įeina
me valgyklukėn, užsisakome ka
vos ir kringelių, bet,- mat, nak
tis ir kol paruoš maistą, mato
me, kad pavėluosime traukinį,

-

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8693

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDĖ 
DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišmimas bei parg. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST ♦

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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. i
Skersai gaivūs nuo Armory I

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS i
Telefonuokite dieną ar naktį 1

EVcrgreen 7-4774 ■
' ?

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- J 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, Į 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. į

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- ? 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. |

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop .
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORĖS IR 
RANKINĖS SIUVĖJOS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. Apmokamo# \
Vakacijos. 6 Apmokamos Svdntės. Prisideda 

Bonai. Puikios Darbo Sąlygos.
GLENWOOD CLOTHES, LTD.

41 Academy St., Poughkeepsie, N. Y.

____________ ,___L______<3
MERGINA. Patyrusi. Su Paliūdijimair 
Paprastas virimas. Atskiras kambarys h 
maudynė. Nėra valku. Aukfcta alga. 
MRS. M. LAPIDUS. 1059 E. 8TH ST.

BROOKLYN. NAVARRE 8-0670.
(33)

kambarys, virtuve. Sako, 
draugai daug patys įdėjo 
bo per savo talkas, kad 
binus, įrengus. Puiku, smagu, 
kad progresyviai Amerikos lie
tuviai nusipirko tokį namą. Bus 
atmintis mūsų vaikams ir vai
kų vaikams.

Na, bet jau reikia skubėti į 
dienraščio Laisvės suvažiavi
mą. Atvykome .10:30 vai. Drg. 
Bimba juokais pasitiko: “Na
gi, jps, draugai, esate dideli 
miegaliai:” '

Paaiškinome jam, kad mes 
jau nuo 7 valandos atsikėlę, 
kad jau apžiūrėjome ir Lietu
vių Kultūrinio Centro namą. 
Dabar jis stebisi, kad mes tiek 
jau suspėjome.

Prasideda ir suvažiavimas. 
Eva Mizarienė išdavė už direk
torius raportą. Gaspadorius ra
portavo iš biznio skyriaus. Ro
jus Mizara už redakcijos veik
lą. Buvo diskusijų, ibet jos ge
ros, sveikos, su gerais norais.

Perskaitomos r e z o Ii u cijos, 
priimtos. Išrinkta direktoriai ir 
vakare, prieš 6 valandą suva
žiavimas baigtas.

Prasideda Laisvės metinis 
bankietas. Oi kiek gaspadinės 
turėjo sunkaus darbo, kol pa
gamino dėl tiek svietelio mais
to. O maisto daug, skanaus ir 
užtektinai. Jaunos merginos ir 
vaikinai aptarnauja. Klausiu 
drg. Gasiūno, kas tie jaunuo
liai? Jis atsakė, kad tai Aido 
Choro nariai, jie kas met Lais
vės vakarienėse veiteriauja. Tai 
puiku! Tai gražu! Na, bet jau
nuoliai 
draugai 
dirba. 
Centro 
jaunimas turės įvairių paran- 
kumų žaislams ir veiklai.

Bankietas pavyko gražiai ir 
jis buvo geras. Kaina $3 ypa- 
tai, bet kas paiso: čia kalaku
tienos, kilbasų ir kitokio mais
to įvalias. Dar ir alaus išsiger
ti , duota.

Gavę gražių įspūdžių, pasi
matę su daugeliu draugų ir 
draugių, skaniai pasivalgę jau 
skubiname į geležinkelio stotį, 
kad nepavėlavus traukinio. Pri
buvome laiku. Sugrįžome į 
namus laimingai.

S. Penkauskas..

Nubaudė Kunigą Bobiną už 
Šunį

štai vertimas iš anglų laik
raščio “Star” žinios, tilpusios 
sausio 16 d.:

4‘Kun. J. Bobinas, 3426 Par- 
thenais St., Lietuvių Romos 
Katalikų kunigas, šiandien už
simokėjo $25 pabaudos ir ap
mokėjo teismo išlaidas rekor
deriui Roland Paquette po to, 
kai buvo gauta daug skundų 
nuo kaimynų už jo didelio juo
do šunies lojimą.

“Policininkai D. Leduc ir A. 
'Belanger sako, kad jie nekar
tą yra perspėję kunigą ir pa
tarė jam uždėti šuniui apynas
rį ant snukio, bet kunigas ne
klausė.

“Rekordierius jiems patarė 
kas dieną duoti pabaudą kol 
šuo bus suvaldytas.”

Jau nuo senų laikų tenka 
nugirsti skundų iš parapijonų 
dėl kun. Bobino šunies. Vienu 
laikotarpiu viena jauna lietu
vė moteris net norėjo kunigą 
Bobiną patraukti į teismą, kad 
šuo ją labai išgąsdinęs.

PATYRUSIOS OPERATORĖS
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)

Vėl Pakėlė Pieno Kainas (33)

jau ir 2 valaritla po.

ir

Reporteris.

(34)

Tampa, Florida

SKELBKITeS laisvėje

Kiekviena dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y282 < UNION AVĖ.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PU1KIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

žino, kad senesni jų 
nesnaudžia, taip pat

Ir Lietuvių Kultūros 
namą nupirko, kur ir

apie nuvykimą, kad
Lietuvių Kultūrinį

Pasiuvimui pilnai viso drabužio 
DARBAS NUO ŠMOTŲ 

ABELNAI $1.50 IKI $2 Į V AL.
JOS. L. GALATI 

& SONS 
208 Paterson Street, 

Paterson, N. J.

VYRAI
Prie Medžio Darbų

Rėmų ir durų dirbtuvėje
MOULDER MAN, PRIE STALŲ DAILYDR8, 

SHAPER MAN. Turi būt patyrę. 
FAIRLAWN TRIM & LUMBER CORP. 

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

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

MACHINE WORKS, Inc. 
573 Johnson Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
EVcrgreen 7-0439

dar- 
gali 

kailinių pataisymų, madų perdirbimo ir ap
sti Department krautuvės pa

ll-tų, tarpe

M. T.
(34)

MERGINOS
Abclnstn darbui svetelių dirbtuvėje. 

Mokančios rankom ir mašžinom siūti.
ZION KNITTING MILLS

313 Van Sinderan Avė.
Brooklyn.

DICKENS 6-9248 
(lith St. Catiarsie Line B. 

Sutter Avė. Stotis)

PATYRUS INDŲ MAZGOTOJAS 
Lengvas apvalymo darbas. Pageidaujama 
kuris gyventų New Rochelle ar artį.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
HARTMANN RESTAURANT.

603 MAIN STREET, NEW. ROCHELLE.
(34)

OPERATORĖS 
PRIE BLIUSKŲ 

VIENTIK PATYRUSIOS

štai jau 
jis neilgai 
New Haven. Čia norėjome iš
lipti ir užbėgę į valgyklą išger
ti kavos, bet štai į vagoną įėjo 
vyras, nešinas patalpą su kava, 
pintinėje turi užkandžių. Tai 
jau tikrai gerai. Bet pasirodė, 
kad kava nekokia. Na, manome, 
daugiau nepirksime, kol pasiek
sime New Yorką.

New Yorką pasiekėme 11:30 
valandą. Reiškia, traukinys ge
rokai suvėlavo. Skubiai pasi- 
imame požeminį traukinį ir va
žiuojame dienraščio Laisvės 
link. Išlipame ant Lorimer St. 
stoties, išlendame iš požeminio 
traukinio tunelio į orą, nagi, 
vėjas ūžia, kaukia, sniegas 
drimba, šaltis kimba į ausis, 
nosį, žandus, štai, tau ir Brook- 
lynas!

Atsiskubiname, atpyškame į 
Laisvės įstaigą. Lauko pusėje 
patikome gaspadorių Praną 
Buknį, kuris ruošėsi kur tai va
žiuoti. Pasisveikinome, apsimai
nėme keliais žodžiais. Sakome, 
kad jo netrukdysime, lai jis va
žiuoja su reikalais, o mes ap
lankysime Petro Kapisko užei
gą, kuri yra arti Laisvės.

Bet Buknys, kur tau paleis 
vienus sv.ečiu^. Einame visi. 
Vaišina mus. Grįžtame į Lais
vės name valgyklą, sutinkame 
Laisvės raštininkę Kavaliaus
kaitę, kalbamės, šnekamės. Grį
žę į Laisvės raštinę atsiteisia
me už kelias prenumeratas ir 
galvojame 
pamatyti 
Centrą.

Bet štai
pietų, laikas pradėti Lietuvių 
Namo Bendrovės suvažiavimą. 
Einame į konferencijos svetai
nę. Komitetas atlieka dalyvių 
registraciją, šėrininkų renkasi 
vis daugiau ir daugiau, nepai
sant, kad oras labai blogas. 
Tuojau prisipildė pilna svetai
nė.

Direktorių pirmininkas M. 
Klimas atidarė suvažiavimą, 
pateikė raportą, o vėliau ko
misijos. Ypatingai smulkmeniš
kai raportavo komisijos nariai, 
čia susitinkame su veikėjais D. 
M. šolomsku, J. Gasiūnu, A. 
Bimba ir Meisonu iš Waterbu
ry.

Po suvažiavimo vykstame 
pas montellietį, kuris laiko už
eigą. Nuvažiavome, prieiname, 
nagi tūli bliauna ožio balsu. 
Klausiame, kas jie? Sako, kad 
tai lietuviai pabėgėliai, atvykę 
iš Vokietijos, fia'bašninko 'Sme
tonos šalininkai. Jiems nepa
tinka Lietuva, kūr darbo žmo
nės tvarko savo reikalus. Bet 
jiems jau nepatinka ir Ameri
ka, nes sako, kad reikia sun
kiai dirbti.

— Jeigu norite valgyti, 'tai 
turite ir dirbti, — sako jiems 
vienas-žmogus.

Matyti, kad tūliems žmonėms 
daug laiko ims, kol jie atsi
gaus nuo smetoninio ir hitleri
nio kvaitulio.

Kaip 12 valanda nakties bu
vo New Yorke, pasirendavojo- 
me viešbutyje kambarį ir į lo
vą. Miegojome vienu ypu, taip, 
kad pabudome tik 7 valandą ry
to. Skubiai apsirengėme ir vėl 
važiuojame požeminiu trauki
niu. Važiuojame Jamaica trau
kiniu, kad pamatyti Lietuvių 
Kultūrinį Centrą. Traukinys iš
eina į viršų ir važiuoja tiltu 
gana ilgai. Išlipame ant lllth 
St. stoties ir Jamaica Ave. Du 
blokus paėjome, nagi stovi nįib 
žiniškas šviesus pastatas, net 
nesinori tikėti, kad tai bū
tų Lietuvių Kultūrinis Centras. 
Tikriname antrašą. Taip^tai 
110-06 Atlantic Avė., tai jis.

Įeiname, einame iš vieno į 
kitą kambarį, vis, rodosi, gra
žesnis. štai ir auditorija - sve
taine. Kiek mačiau Įietuvių sve
tainių, tai dar tokios gražios 
nemačiau. Sutikome namo gas
padorių V. GI dučių, jis man
dagiai klausia, ar jau matėme 
visus kambarius, Paaiškinome, 
kad dar ne. Jis aprodo vieną po 
kito, čia vėl gražesnis mažes
nės svetainės kambarys, gra
žiai įrengtas. O štai gražusis 
baras' štai puikus valgyklos

Nuo sausio 16 d. montrealie- 
čiai vėl turės mokėti daugiau 
už pieną. Pakėlė po vieną cen- 
tą ant kvortos. Kompanijos tei
sinasi, kad farmeriai jiems 
daugiau įkainuoja už pristato
mą pieną, todėl jie negalį išsi
laikyti sena kaina. Pieno kvor
ta kainuoja 17J/j arba 18 cen
tų.

Per kelis mėnesius Montrea- 
le nebuvo galima visai gauti sa
lotų. Pastaruoju laiku buvo at
vežta iš Toronto. Salotų kaina 
tik krautuvininkams už tuziną 
galvų yra 7 doleriai. Pereitais 
metais už tuziną buvo mokama 
tik 84 c. Reiškia, šiais me
tais, jei nori valgyti salotų ,rei
kia. mokėti apie vieną dolerį už 
galvą, kai tuo pačiu Jaiku per
eitais metais galėjai gauti už 
20 centų.
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PATYRĘ 
KAILIASIUVIAI

Mes turime koletų jums pageidaujamų -darbų 
savo užmiestiniame skyriujej nuolatiniai 
bai, apmokamos vakacijos.
Angliškai kalbanti jauni vyrai, kurie 
gerai atlikti darbų ir yra pilnai patyrę. ....
rokavimo.
Pageidaujama
tyrimu.
Kreipkitės trečiadieni, vasario
10 ir 12 arba 2 ir 4 valandų.
Klauskite mr. graeser

A & J ENGEL, INC.
18 EAST 50TH ST., 

NEW YORK.

z *
Vasario 1 d. įvyko LLD 

kuopos piknikas St. 
burg 
Pier, 
biskį 
tais, 
lėta, 
te ir 

[kaip yra šalta šiaurinėse vals
tijose.

Svečių dalyvavo iš daugelio 
valstijų, daug matėsi naujų ir 
nepažįstamų veidų. Bendrai 
dalyvavo apie 50 svečių, ska
niai valgė Mrs. Eva Simans ir 
Mrs. Natalia Leigan pagamin
tus valgius. Joms priklauso 
didelė padėka už tai.

Susirinkę kalbėjosi, juokavo, 
dalinosi patyrimais. Buvo sve
čių ir iš Miami. Ypatingai 
gėrėjosi atvykę svečiai iš šiau
rinių valstijų. Mat, Florida 
lietuvių tarpe vis darosi dau
giau žinoma, daugiau jų at
vyksta pasikaitinti saulės spin
duliuose ir pataisyti sveikatą, 
bei daugiau pamatyti mūsų\ 
šalį. Prie bile trafiko šviesų 
gali matyti čia įvairiausių 
valstijų auto laisnių.

Municipal Recreation Pier 
yra gražiai įrengtas, vandeny
je įsikišęs, kurio įrengimas at
siėjo milioną dolerių. Tai gra
ži vieta ir tokia, kur visada 
gali sutikti daug svečių, kur 
nuolatos yra muzikos ir žąis- 
lų.

Taigi, ir lietuviai turėjome 
ilgą stalą, aplinkui kuri ska
niai valgėme, kalbėjomės, o 
pasisotinę įdomavome įvai
riais interesingais dalykais. 
Na, šį kartą užteks.

Alenutė.

Peters- 
Municipal Recreation 
Kaip kurie iš svečių po 

traukėsi apsivilkę kau- 
nors diena buvo ir sau-
Mat, šiaurinis vėjas pu

tas mums davė suprasti,

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

Newark 4, N. J. 8
. HŲmboldt 2:7964 g

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Tel. Evergreen 4-9612

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos z 

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

5 pusi.Laisvė (Liberty, Lith. Daily)•« Pirm.. Vasario 9,
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Ragina Prezidentą: 
Padėkit Streikieriams

New Yorko miesto CIO ta
ryba pasiuntė telegramą pre
zidentui Trumanui, raginant, 
kad jis įsikištų asmeniškai j 
Washington© miesto kafeteri- 
jų darbininkų streiką,—strei
ką, beje, kuris eina valdiškuo
se pastatuose esančiose kate
teri jose.

Niujorkiečiai prašo prezi
dentą, kad jis reikalautų ka- 
feterijų savininkus tartis su 
streikieriais, išpildyti pasta
rųjų reikalavimus ir greičiau 
grąžinti streikierius darban.

Svarbus Susirinkimas
Šį ketvirtadienį, vasario 12- 

tą, įvyks labai svarbus susi
rinkimas Laisvės salėj, Brook
lyn©. Tai yra 2-ras ketvirta
dienis ir reguliariai įvyksta 
ALDLD 1 , kp. mitingai. Bet 
šiuom kartu bus dvigubas mi
tingas.

Kartu su Literatūros Drau
gijos 1 kp. mitingu turėsimo ir 
Laisvės Bazaro darbininkų m i-
tingą. čia bus užsisakymai į 
darbus ir darbų pasidalinimas. 
- Kviečiame visus dienraščio 
Laisvės patriotus į talką savo 
dienraščiui. Kviečiam© atei
ti į šį susirinkimą ir užsisa
kyti, kokį darbą jūs galėsite 
atlikti bazave, kelias dienas 
dirbsite ir kuriomis dienomis.

Bazaras įvyks vasario,JFeb. 
20, 21, 22 ir 23 dd. Pasiskir
kite sau dienas ir praneškite 
bazaro komisijai šiame susirin
kime, kurias jūs pasiskyrėte.

Darbininkų reikia daug: 
prašome visų, kurie tik išgali
te, padirbėt) bazare ir dirbti 
po keletą dienų. Reikia bar- 
tenderių, gaspadinių, prie sta
lų patarnautojų, daiktų par
davėjų ir kitokiem darbam 
darbininkų. Taigi dalyvaukite 
tame mitinge ir nusitarkime, 
kaip prisirengti bazarui.

Bazaro Komisija.

Mirė Simeon Strunsky
Praėjusį ketvirtadienį Prin

ceton, ’ N. J., mirė Simeon 
Strunsky, New Yorko “Times” 
bendradarbis. Jis rašė “Topics 
of the Times.” Kaipo žurna
listas, Strunsky buvo gabus, 
valdė plunksną laisvai. Ta
čiau pašiepė viską, kas buvo 
progresyvio; gynė imperialisti
nę politiką, pataikavo plutar- 
chijai.

Strunsky gimė Vitebske, Ru
sijoj, prieš 69 metus. Septy- 
nerių -metų amžiaus jis buvo 
atgabentas į Ameriką. čia 
baigė žurnalizmo mokyklą ir 
pradėjo dirbti komercinei 
spaudai.

Povilas Gaddy, 47 m. am
žiaus, ir jo šuniukas, Spitz, su
degė praėjusį ketvirtadienį 
gaisre, kilusiame po num. 707 
W. 17th St., Manhattan©.

Burt Lancaster ir Elizabeth Scott veikale “I WALK 
ALONE,” kuris vaidinamas Paramount Theatre, 

New Yorke.

Tai “Pergale” Važiuos į Newarką
Pasikalbėjimas su Vienu iš 

Pergaliečiu

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad Brook lyno Lietuvių Liau
dies Teatro vaidintojai Daugu
viečio pjesę “Pergalę” (Lietu
voje ji vadinama “Nauja Va
ga”) kovo 14 dieną statys 
Newark e. .

—Kaip čia yra, —.klausiu 
pergaliečio, kad brooklynie- 
diai vaidintojai Newarke pir
miau veikalą statys, negu sa
vame mieste?

—Yra taip, — atsako jis,— 
kad mos pjesę jau esame pil
nai susimokę, o salės pastaty
mui Brooklyne dar vis negau
name. Mes, mat, tikėjomės, 
jog Lietuvių Kultūros Centras 
bus buvęs atidarytas anks
čiau, todėl ir veikalą skubėjo
me mokytis; manėme, jog ga
lėsime “Pergalę” Brooklyne 
pastatyti ne vėliau vasario 
mėnesio. Bet, susidėjus visai 
eilei techninių kliūčių, Lietu

O’Dwyer Skyla nuo Amer. Darbo Partijos
demokratų par-I ne tokia?

Yorko miesto ! principai
Akstinamas 

i tijos bosų, New 
■ majoras jau ieško kabliukų, 
I kuriais galėtų sutraukyti ry- 
I Sius su Amerikos Darbo 
i Partija, kuri padėjo jį išrink- 
!ti miesto majoro vietai.

Majoras, vadinasi, išstoja 
ne tik prieš niūjorkiškę Ame- 

I rikos Darbo Partiją^ bet ir 
bendrai prieš trečiąją partiją, 

i kuri šiandien gema per visas 
i Jungtines Valstijas ii- kuri yra 
i pasimojusi statyti. savo kan- 
! didatu prezidento vietai Hen- 
■ry A. WaFlace.

Mr. O’Dwyeris nurodo, jog 
šiandien ADP nesanti tokia, 
kokia buvo seniau. Kodėl ji

Mirė Senukė, 
Sulaukusi 106 Mėly

Praėjusį penktadienį Belle- 
! vue ligoninėj (Manhattane) 
' mirė Rose -Hopkins’iūtė, su
laukusi 106 metų amžiaus.

Ligoninėje ši moteriške išbu
vo net nuo 1945 metų. »

<
Neperseniai šiai “mergaičiu- 

i kei” buvo suruošta ligoninėje 
partija (“parė”). Ligoninės 
tarnautojai užfundino senukei 
dvi pypkes ir tabako, kadangi 
ji buvo smarki rūkorka.

—Nežinau, kaip aš galėčiau 
gyventi be tabako ir pypkės, 
— tuomet pareiškė Įlopk ins- 
nite.

Ligoninėje šiuo metu niekas 
nežino velionės jokių giminių 
neigi vietos, kur ji gimė.

Tačiau, jei pinigų paliko 
daug, tai, be abejojimo, gimi
nių tuojau atsiras!

SKELBKITĖS LAISVĖJE 

viu Kultūros Centras dar nė
ra atidarytas, o kitų salių, tin
kamų tokiam pastatymui, sun
ku ant greitųjų gauti. Del to 
ir sutikome pirmiau “Pergalę” 
suvaidinti New Jorsės lietu
viams, o vėliau — Brooklyne, 
>—gal kada,-nors pavasarį.

“Pergalės” pastatymas rci- 
kalingąs nemažų pajėgų : ge
rų ir gan daug aktprių—apie 
27 iš viso.

Laimingi New Jersės lietu
viai, kad jie galės pirmiau pa
matyti šį veikalą negu brook- 
lyn iečiai.

Turime atsiminti, kad “Per
galė” yra visiškai skirtingo ti
po veikalas nuo tų visų, kokius 
mes statėme mūsų scenoje ligi 
šiol. “Pergalė” vaizduoja gy
venimą Lietuvoje karo metu— 
vokiečių užpuolimą, okupaci
jos laikotarpį ir, pagaliau, jų 
iš Lietuvos išvijimą, šis vei
kalas buvo su pasisekimu 
vaidintas Vilniaus Valstybi
niame Dramos Teatre. N-s.

K ui- pasikeitė jos 
naminiais bei tarp

tautinės politikos reikalais?
Amerikos Darbo Partija te

besilaiko tų pačių principų, 
tos pačios taktikos, kokios lai
kėsi prieš Roosevelto mirtį. 
Tai yra progresyvė partija su 
progresyve programa.

Pasikeitė, pasirodo, ne 
Amerikos Darbo Partija, o 
pats Mr. O’Dwyeris.

Jis atsistoja į tą poziciją, 
kurioje stovi demokratijų par
tijos vadovybė. Jis, tiesa, net 
pats prisipažino : “Kam prie
šinga demokratų partija, tam 
ir aš esu priešingas.”

Tai ne progresyvio žmogaus 
nusistatymas, ponas majore!

Taupyba, Taupyba, 
Sako Miesto Majoras

■ - •
New Yorko miesto majoras 

O’Dwyer įsakė .visiems miesto 
departmentų vyriausiems val
dininkams, kad jie šiemet rū
pintųsi didesne taupyba finan
suose.

Kiekvieno departmento gal
va privalo paskirti iš keturių 
asmenų komisiją, kurios parei
ga turi būti įvesti griežtą tau
pyba.

Kiek visa tai padės miesto 
finansams, sunku pasakyti.

Kad tik tos komisijos, be
sirūpindamos taupyba, nepa
darytų didesnių miestui išlai
dų. ,

Mirė
I f
Frank Mikalauskas, 64 m. 

amžiaus. Gyveno po 237 
Grove St., Brooklyne. Mirė 
vasario 6 d., St. Catherine’s 
ligoninė,ie. Kūnas, pašarvotas 
namuose. Laidotuvės įvyks 
vasario 10 d., Šv. Jono kapi
nėse. Velionis paliko liūdesy.) 
žmoną Magdaleną, sūnų Vin
centą, dukterį Anelę ir anū
ką Vincentą. Laidotuvių par
eigomis rūpinasi grab. J. Garš
va, 231 Bedford Ave., Brook
lyne.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Ė
650—5th Avė., kamp. 19 St. 

BROOKLYN, N. Y.

Te!. SOuth 8-5569

Penkios Dienos 
Savaitėje Teismuose

New Yorko valstijos seime
lyje yra įneštas sumanymas, 
reikalaująs, kad visuose New 
Yorko miesto teismabučiuose 
būtų tedirbama tik per pen
kias dienas ■.savaitėje.

Sumanymo įnešėjas aiškina,1 
jog tai sutaupytų nemažai lė
šų : kuro ir pinigų.

Bet, kalbant iš kitos pusės, 
reikėtų turėti galvoje ir tai: 
jeigu šiandien teismai, veik
dami per šešias dienas, turi 
“pilnas rankas darbo,” tai 
kaip jie galės apsidirbti, te
veikdami tik per penkias die
nas savaitėje?

CIO Užgyrė Isacsoną
Niūjorkiškę CIO miesto ta

ryba praėjusį ketvirtadienį 
užgyrė Leo Isacsono kandida
tūrą kongresmano vietai.

Leo Isacson, kaip žinia, kan
didatuoja į Jungtinių Valsti
jų kongresą 24-tajame distrik- 
te (Bronx©) ; jis kandidatuoja 
Amerikos Darbo .Pąrtijos šą- 
rašti.

Užgirdama šį pažangų žmo
gų, visuomenininką ir buvusį 
New Yorko miesto tarybos na
rį, CIO miestinė taryba ragina 
savo narius, kad jie ne tik už 
Isacsoną balsuotų, bet kad ir 
darbuotųsi — sakytų kalbas 
viešuose mitinguose ir priva- 
čiams asmenims ir kad rinktų 
parašus.

Nors CIO miestinė taryba to 
nesakė, tačiau kiekvienam tu
ri būti aišku tai: Isacsono lai
mėjimas — budimasis Wall
ace’o laimėjimas, ir atbulai. 
Jei už Isacsoną bus paduota 
gerokai balsų, tai reikš Wall- 
ace’ui stiprybę lapkričio mė
nesio rinkimuose.

Lietuviškai kalba n č i ų j ų 
Bronxe neperdąug gyvena, ta
čiau kurie ten gyvena, be 
abejo, darbuosis ir balsuos už 
šį pažangų kandidatą Jungt. 
Valstijų kongręsmano vietai.

Kardinolas Spellmanas praė
jusią savaitę dar sykį “pana- 
kino” komunizmą, ragindamas 
savo pasekėjus jį kovoti.

Panašiai daro ir Vatikanas, 
tačiau katalikai darbininkai jo 
neklauso.
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■LABOR LYCEUM į 
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
į Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-’ 
į kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. i 
i* Rijikus steičius su naujausiais I 
į įtaisymais. į
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 
I Kainos Prieinamos. į
Į 949-959 Willoughby Ave. Į 

Te! STagg 2-3842 J
i 4..——.—w——■—.į,

TONY’S .|J
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS >

Savininkas l
306 UNION AVENUE |
GERAI PATYRŲ BARBERIAI |

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
111 Ainslie St., 

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

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
Šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

Iš Piliečių Klubo Mitingo
—-----

Praėjusį penktadienį įvyko 
mėnesinis Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo narių susirinki
mas. Narių dalyvavo daug ir 
visi, atrodė, domėjosi klubo 
reikalais.

Vieton mirusiojo Zubavi- 
čiaus išrinktas Reinhard as 
prie finansų kontrolės.

Steponaitis pateikė ilgą ir 
išsamų raportą iš atsibuvusios 
klubo vakarienės naujiems 
metams pasitikti. Klubui li
ko nemažai pelno (neatsime-, 
nu sumos).

Kluban įstojo vienas narys. 
Tačiau praėjusį mėnesį klu
bas neteko dviejų narių: Zu- 
bavičiaus ir Lelešiąus — abu 
mirė ir jų pagerbimui pirmi
ninkas Kreivėnas (Kerwin) 
paprašė visus susirinkusius 
pusei minutės sustoti.

Senas Narys.

Trys Pašauti
' Trys jauni vyrukai panorėjo 
lengvai “užsidirbti” dolerį ki
tą. Na, jie nusitarė apvogti 
tūlą likerių krautuvę New 
Yorke. Tai buvo iš praėjusio 
pen'ktadienio į šeštadienį nak
tį.

Bet kaip ten išėjo, kad toje 
krautuvėje (5 Fort Washing
ton Ave.) buvo pasislėpė de
tektyvai, belaukią vagišių. 
Matyt,, detektyvams iš anksto 
teko sužinoti apie vagišių pla
nus. Na, ir buvo paleisti gin
klai į ,darbą. Visi trys vagi
šiai buvo sunkiai sužeisti, o 
paskui pradėti gydyti.

Nežinomi piktadariai (naktį 
iš praėjusio penktadienio į 
šeštadienį) išdaužė Laisvės 
salės langą.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikaj
221 South 4th Street 

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

. . . (9—12 ryte 
Valandos. į 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
^IIIIIIIIIUIIIIIIIKIIII^

Peter Kamskas

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

Josenh Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

ROBERT LIPTON
231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Vasario 9, 1948
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Laisvės

Bi MS
Įvyks Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

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

Tai bus George Washington šimtadienio 
šventėj e

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

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

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

Visas 4 Dienas Šokiams Gros
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

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

Sekmadienį ir pirmadienį bazaras prasidės 
4-tą vai. po pietų, muzika nuo 6-tos vai. vakaro.
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i Egzaminuojant Akis, ■ 
i Rašome Receptus Į 
{Darome ir Pritaikome Akinius •

i Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Peter

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174

KAPISKAS

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

Lady’s BULOVĄ ... modem

įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

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

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nams!

mūsų Patro-

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

z

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei- {{ 
kaluį esant ir . 
padidinu tokio { 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. "

:: JONAS STOKES
' 512 Marion St., Brooklyn
Kampas/ Broadway ir Stone Ąve., prie 

'1 ■ ChMincey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N

>33.78

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!

•17.50

Jeweler




