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Britai imperialistai suaima
navo, kad indoneziečiai daug 
nušauna anglų karo lėktuvų. 
Sako, kad indoneziečius šau
dyti išmokino japonai, čia ne 
tiek svarbu, kas juos išmoki
no, kiek už ką jie kariauja. 
Indoneziečiai kariauja už sa
vo tautinę ir kultūrinę laisvę, 
gi britai kariauja jų pavergi
mui. Britai sau į talką pasi
kvietė ir Japonijos armiją.

lš Chinijos praneša, kad So
vietų Sąjunga perduos chi- 
nams buvusį Japonijos pa
stumdėlį, Manchukou (Mand- 
žurijos) “imperatorių” Henry 
Pu-yį. Kada Raudonoji Armi
ja laisvino Mandžuriją nuo 
japonų, tai suėmė ir tą šalies 
išdaviką.
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Stalinas Kalbėjosi 
su Amerikos ir An

glijos Ministeriais

A.. Bimba Dalino Amerikiečių Dovanas Lietuvos Mergai-Amerika Ragina h 
tem ir Kovūnam; Pasakė Kalbą Vilniaus Universitete ; donezus Tartis su

S0CfALISTAS DR RENNER' Rolandu Valdžia
IŠRINKTAS AUSTRU RES

PUBLIKOS PREZIDENTU

PAMATINIS CHINŲ KOMU
NISTU SIŪLYMAS TAI 

NAMINE SANTAIKA
Chungking, grd. 20. —Be

laukiant bendrojo svarbiųjų 
Chinijos partijų pasitari
mo, komunistų vadai parei
škė, jog pirmasis ir svar-

g
i

J -I

Bimba Aplanke Lietuviška Raud. Armijas Diviziją; Nutrauk
ta Judamieji Paveikslai, Kuriuos Parveš ir Rodys Amerikoj

Maskva. — Amerikos val
stybės sekretorius Byrnes 
(užsienis ministeris) ir An-, 
glijos užsieninis ministeris ! 
Bevinas, vienas po kito, at- ‘ 
silankė pas premjerą Stali- į 
ną Kremliuje ir atskirai su ! 
juo m pasitarė.

Jugoslavijos vadas marša-' Jungt. Valstijų ambasa- i 
las Tito nori draugišku ir ge- dorins Averell Harriman 
rų kaimyniškų santykių su Ita- sakė reporteriams, jog su- . 
lija. Bet tas nereiškia, kad jis įgrįžęs iš atostogij Stalinas ; 
atsisakytų Italijos naudai nuo [“labai gerai atrodo.” 
Jugoslavijos teritorijų. Jis rei- Su Byrnesu Stalinas kai-1 
kalauja Trieste prieplaukos ir bejosi pusantros valandos. | 

Pranešama, jog sėkmin
gai eina konferencija tarp 
i Byrneso, anglų užsieninio 
'ministerio Bevino ir Sovie 
■ tų užsienio reikalų komisa

Henry F. Grady ir Washing-! Molotovas suruose pokiU 
tone raportavo, kad Graikijoj j Bylesni 11 Bevmui H pa 
bus “tikrai demokratiški rinki- 'Lėlė po taui ę UŽ jųdviejų 
mai.” Graikijoj viešpatauja sveikatą. Byrnes ir Bevin 
fašizmas, apie 100,000 komu- išgėrė taures už Molotovo 
nistų ir demokratų sugrūsta į ir generalissimo Stalino 
kalėjimus ir koncentracijos la- sveikatą.
gėrius. Bet tam ponui “demo
kratija!” Matyti, kad .jie to- [ 
kios “demokratijos” nori Bul
garijoj, Rumunijoj ir Chinijoj. 
Tai niekas daugiau, kaip pasi
tyčiojimas iš demokratijos.

kitų Jugoslavijai priklausan
čių plotų. Jis sako, kad Jugo
slavija ir Italija jau seniai bū
tų susitarę, jeigu ne Britani- i 
jos ir Amerikos kišimasis j tą ! 
reikalą.

Maskva. — čionaitiniai 
laikraščiai rašo, kad Japo
nijos seime vaidinama 
mokratinė komedija.

lyginiai tuojau sustabdyt 
karą tarp tautininkų ir ko
munistu, v

Anglai Pila Ugnį Į 
IndonezŲ Kovūnus

Batavia, grd. 20. — Ang
lų artilerija ir lėktuvai an
trą dieną paeiliui žėrė ugnį 
į Indonezijos patrijotus, 

'šiaurvakarinėje Bangung 
(miesto dalyje, Javos saloje. 
Nukauta, sužeista jau be
veik 1,200 anglų ir 
jų indusų karių.

Lietuvai Pagalbos Komitetas Brooklyne gruodžio 19 d. 
gavo sekamą kablegramą nuo Antano Bimbos, per Eltą, 
Lietuvos žinių agentūrą:

Lapkričio 30 d. aš aplankiau Lietuvių Vaikų Namą 
num. 2 ir padalinau Amerikos lietuvių dovanas. Visos 
105 mergaitės nuo trejų iki 14 metų gavo po šiokią bei 
tokią dovaną. Visos jos dėkoja lietuviams amerikie
čiams.

Gruodžio 3 d. aš aplankiau Lietuviškąją Raudono
sios Armijos Diviziją ir buvau šiltai priimtas; padali
nau divizijos kariams tabaką, kurį mes pasiuntėme dar 
tada, kuomet Lietuvių Divizija kariavo. Tabakas tik 
dabar pasiekė Vilnių.

Visi lietuviai kareiviai ir partizanai, kovojusieji karo 
metu, gavo Amerikos lietuvių dovanų ir yra labai dė
kingi už dvasinę ir medžiaginę mūsų paramą.

Abu šiedu įvykiai buvo nufotografuoti kaip judamie
ji paveikslai. Tikiuosi, kad galėsiu juos lietuviams ame
rikiečiams parodyti, kada sugrįšiu.

Apie mūsų darbą aš kalbėjau Vilniaus Universitete 
studentams ir profesoriams. Jų susirinko tiek, kad sa-

ANTANAS BIMBA

San Francisco mieste mirė 
baronas Aleksei P. Budbergas, 
buvęs caristas ir admirolo Kol- 
čako karo ministeris. Mirė su
laukęs 72 metų. Jis ir jo bal
tųjų gaujos žiauriai žudė Ru
sijos darbo žmones.

Turčių spaudos kolumnistai 
nori Chinijoj “vienybės” ir 
kad ten “baigtųsi naminis ka
ras.” Bet kaip? Didžiuma jų 
rašo už tai, kad Chinijos dar
bo liaudis ir komunistų vado
vaujamos armijos, taipgi 
tizanai, nusiginkluotų ir 

įduotu generolo Chiang 
sheko valiai.

Nejaugi jie mano, kad
nijos liaudis užmiršo, kad ge
nerolas Chiang Kai-shekas de
šimt metų kariavo išnaikini
mui komunistų, demokratų ir 
visų, kurie nori geresnio gy
venimo? Nejaugi

par 
pasi- 
Kai-

Chi-

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas iš
leido pareiškimą, atsišauk- 

j damas į kovojančius Indo- 

idų vyriausybę, kad jie iš 
naujo sueitų į taikos dery
bas. Valstybės departmen
tas tikisi, kad derybomis 
galima būtų ramiai išspręs
ti “natūralius Indonezijos 
žmonių troškimus ir tikrą
sias Holandijos teises, su
tinkamai su Jungtinių Tau
tų Organizacijos pareikš
tais dėsniais.”

Amerikos pareiškimas sa
iko, jog bendroji anglų-ame- 
irikonų komanda pietiniai- 
Įrytinėje Azijoje sutiko pa
siųsti kariuomenę į Indone
zijos salą Javą, kad nugink
luotų japonus ir apsaugotų 
civilius stovyklose.

Bet valstybės depart
mentas neprisimena, jog 
Anglijos armija kariauja 
prieš indonezų paskelbą re
spubliką ir stengiasi su
grąžint Holandijos valdžią 
Indonezijai.

Viena, Austrija, grd. 20.
Austrijos seimas vienbalsiai 'nezijos patrijotus ir į holan- 
išrinko respublikos prezi
dentu dr. Karlą Rennerj, 
socialdemokratų vadą.

Pirmiau Renneris buvo 
laikinosios austru valdžios 
premjeras.

Sovietai Nusmerkė 
Pakart 7 Nacius

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, jog sovietinis 
teismas Smolenske nusmer- 
kė pakart 7 nacius už tai, 
kad jie urmu žudė Sovietų 
piliečius, lupo akis rusų vai 
kams ir jomis taisė sužeis
tas vokiečių akis, be karinio 
reikalo degino namus ir 1.1.

TRUMANO PLANAS GINKLUOTOM JĖGOM VIENYTI
Washington. — Prczid.

Trumanas gruod. 19 d. įtei- 
de- kė kongresui pareiškimą,

Washington. — Naujame | 
valdinių žinių biure čia 
dirbs 2,000 žmonių.

Reikalauja iš Turkijos 
Pajūrinio Ruožo So
vietinei Armėnijai

NACIAI NUODINGAS 
KULKAS IŠBANDĖ 

ANT BELAISVIU
Nurnberg, Vokietija. — 

| Amerikos prokuroras teis
ime prieš nacius karinius 
kriminalistus parodė pačių 
vokiečių dokumentais, kad 

I Hitlerio rinktinės gvardi- 
'rybinės Gruzijos Respubli- i jos (SS) saržentai nuodin- 
kos spauda reikalavo pri Igomis kulkomis šaudė be- 

.jungt Tarybų Armėnijai 5,- laisvins stovyklose. Naciai 
i 500 ketvirtainių myliu ruo
žą palei Juodąją Jūr 
Karšo ir Erzerum

Maskva, gruod. 20. —Ta

norėjo patirti, kas atsitinka 
, su žmogui, pašautam užnuody- 
mies- i ta kulka — kaip jis tada re

tais. Prieš Pirmąjį pasauli |kia, raitosi, ir 1.1. Tai buvo 
nį karą tas ruožas priklausė i vienas iš nacių vadinamų 
Rusijai. Paskui Turkija sau “ 1’1
jį prijungė.

l“medikalių tyrimų”.
Amerikos atstovai šioje 

Tautiniai armėnų politi- byloje reikalauja
kai jau pirmiau pareiškė, bausti visus 600,000 rudųjų 

_ „ jie mano, jog ta sritis turėtų Arme- Hitlerio gvardiečių, nes jie 
kad Chinijos liaudis pamiršo, nijai priklausyti. Maskvos | tarnavo kaip hitlerininkų 
kaip generolo Chiang Kai-she- laikraščiai dabar persispau (nugarkaulis ir stipriausia 
ko budeliai tūkstančiams chi- sdino tuos reikalavimus. 'jų jėga.
nu galvas kapojo? _______________________________ ‘___________________________
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ORAS. — Penktadienį bus 
dalinai apsiniaukę, šalta.

Washington. — Amerikos 
i valstybės sekretorius James 

gauti žurnalą'F. Byrnes, pirm išvykda- 
“šviesą” per metus ir tų me-Imas Maskvon į Trijų Didž. 
tų knygą. Bet Centro Komite- užsieninių j—----- 1 —

BYRNES MOKOSI 
RUSIŠKAI

tui ankstyvas narių pasimokė- 
jimas yra didelė pagalba. Be 
pinigų mes negalime išleisti 
nei žurnalo, nei ruošti knygos. 
Tą turėtų atminti visi, drau
gai ir draugės.

Netrukus baigsime 1945 me-' 
tus. Nauji Metai, nauji mūsų 
uždaviniai. Lietuvių Literatu- j 
ros Draugijos narių pirmoji 
pareiga, tai kuo anksčiausiai ; 
pasimokėti savo duokles. Duo
klė maža. Nariui pasimokėti , 
nėra sunku $1.50 j metus ir j 
už tai grąžon 
“Šviesa

SENATORIAI PAGEIDAVO 
PIRMA PATIRT SOVIETŲ 

ATOMINIUS SEKRETUS

PATTONO SVEIKATA 
PABLOGĖJO

Heidelberg, Vokietija. — 
Pablogėjo sveikata generolo 
Pattono, sužeisto automobi
linėje nelaimėje; pūliuoja 
kvėpuojamieji jo vamz
džiai.

ministeriu kon
ferenciją, tarėsi su grupe 
senatorių kas liečia atominę 
bombą. Byrnes pareiškė, 
kad jis atvirai kalbėsis su 
rusais apie atom-bombą.

Tūli senatoriai bijojo, 
kad Byrnes nepasakytų so
vietinei vyriausybei, kaip 
atominės bombos yra dir
bamos. Jie reikalavo, kad 
Sovietai pirma leistų Jungt. 
Tautų komisijai . dabar ir 
visuomet ištirti atominės 
laboratorijas, atomų jėgos 
dirbyklas ir bet kokius dir
bamus Sovietų Sąjungoj a- 
tominius pabūklus; sako, 
tik po to Amerika galėtų “niet.

spręst, ar galima atidengti 
Sovietams atom-bombos ga
minimo sekretus.

Buvo smarkių ginčų tarp 
valstybės sekretoriaus Byr
nes ir senatorių. Iš 
to suprantama, kad Byr
nes nesutiko su tokiu sena
torių reikalavimu ir norėjo 
atviriau pasidalinti atomi
nėmis žiniomsi su Sovietais.

Maskva.— Amerikos val
stybės sekretorius Byrnes 
čia jau išmoko keletą rusiš
kų frazių pasakyti, kaip 
kad: “Ja soglasen” 
tinku), “chorošo”, 

” ir kt.

(aš su- 
“da”,

ragindamas sujungi armiją, 
laivyną ir oro jėgas į vie
ną šalies Gynimo Depart- 
mentą (ministeriją). Sykiu 
jis atsišaukė į kongresą, 
kad negaišuodamas išleistų 
verstino karinio lavinimo 
įstatymą jaunuoliams per 
vienus metus.

Prezidentas šitaip siūlo j 
apvienyti Jungtinių Valsti
jų karines jėgas:

Turėtų būti vienas civilis 
krašto gynimo sekretorius. 
Armijos, laivyno ir oro jė
gų komandieriai ir bendras 
jų štabo galva būtų patarė
jai šalies gynimo depart
ment sekretoriui ir prezi
dentui. Kiekvieno ginkluotų 
jėgų skyriaus vadai turėtų 
lygias teises. Savo štabo 
galvą jie paeiliui skirtų iš 
savo tarpo.

Prez. Trumanas pabrėžė 
visų kar. jėgų bendros vado
vybės reikalą dabartinėse 
sąlygose ir priminė:

“Mek neturėjome tokios 
vadovybės, kuomet buvome 
užpulti pirm ketverių me

tų, ir tatai mums tikrai i lėšas, moksliniai-techniki- 
brangiai lėšavo.” (nius tyrinėjimus, Įrengimus

Trumanas sakė: įir kt.
“Technikiniai išsivysty- ! 

mai padarė ginkluotų jėgų Į 
skyrius labiau priklauso- Į 
mais nuo viens kito, negu I 
bet kada pirmiau. Faktinai 

įtapo panaikintos ribos, ku
rios kadaise skyrė armijos 
! mūšio lauką nuo laivyno 
i mūšio srities. Jeigu dar ka
da bus pasaulinis susikirti
mas, tai jis tikrai sykiu į- 
vyks sausumoj, jūrose ir 
ore, ir vis greitesniais ir 
toliau siekiančiais ginklais. 
Mūsų kovos jėgos turi veik

uti tokioje sutartinėje, ko
kios dar niekuomet praei
tyje nebuvo reikalaujama.”

Prezidentas, tarp kitko, 
'nurodė, jog kol veikė paski
ri armijos ir laivyno de
partmental, tai ėjo tarp jų 
varžytinės dėl reikalingų 
lėšų ir kitų dalykų. Jis sa
kė, jog pavedus visas kari
nes jėgas vienam depart- 
mentui, būtų tiksliai atsi
žvelgiama į kiekvieno sky
riaus reikalus kas liečia jo

Pirm sėdimo j lėktuvą keliauti Maskvon, valstybės 
sekretorius James F. Byrnes pasimato su mūsų karinio 
štabo viršininku Dwight D. Eisenhower. Byrnes ten nu
vyko tartis su Anglijos ir Tarybų Sąjungos ministeriais 
pasaulinės svarbos reikalais.

kt.

GENERAL MOTORS 
ATSISAKYS APTAR

TI JU PELNUS

Washington. — Amerika 
davė Chinijos Chiang 

‘sheko valdžiai dar šešis di
džiulius karinio transporto 
lėktuvus.

Pravda Kritikuoja Dide 
I lės Jankių Armijos

Laikymą Chinijoje

Washington. — Pradeda 
veikti prez. Trumano pas
kirta komisija, tyrinėjanti 
faktus, paliečiančius CIO 
Automobiliu Darbininku U- 
nijos streiką prieš General 
Motors korporacija. Unijos 
atstovai sutiko bendradar
biauti su komisija. Bet Ge- j protestavo, 
neral. Motors 
kaip pranešama, 
nuo dalyvavimo tyrinėji- skaitlingų ginkluotų Ame- 
muose, jeigu bus reikalauja- irikos jėgų buvimas Chinijoj 
ma, kad jie parodytų kor
poracijos pelnus.

Prezidento supratimu, rei
kia sužinoti samdytojų pel
nus, kuomet kalbama apie 
algų pakėlimą darbininkam. 
General Motors korporacija 
gi jau pirmiau pareiškė, 
kad ji nesutiks .rišti pelnų ir 'algų.

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 

kad Amerika 
viršininkai, laiko tiek daug kariuome- 

atsisakys |nės Chinijoje. Sako, tokių

! sukelia rūpesnį tarp demo
kratinių žmonių ne tik Chi- 
inijoj ir Jungtinėse Valsti
jose, bet ištisame pasauly
je.

I

kainų klausimo su reikala- 
ivimas pridėti darbininkam

ROOSEVELTIENĖ PASKIRTA 
Į JUNGTINIŲ TAUTŲ VI- 
SUOTIN4 SUSIRINKIMU

Washington. — Senatorių .torius Byrnes — vyresnysis 
ir kongresmanų atstovai^ J''’ — ~ ,'’2: J"1—
suėję į bendrą pasitarimą 
gruod. 19 d., galutinai nu
sprendė, kad Jungtinės 
Valstijos pilnai prisidės 
prie Jungtinių Tautų Or
ganizacijos ir veikliai daly
vaus jos pareigų atlikime.

Prez. Trumanas, dar pirm 
pasirašant kongreso nutari
mą, paskyrė Amerikos dele
gatus į Jungtinių Tautų Vi
suotiną Susirinkimą, kuris 
atsidarys Londone 1|946 m. 
sausio 10 d.

Velionio prezidento Roo- 
sevelto našlė Eleanora Roo- 
seveltienė yra viena iš pre
zidento paskirtų delegatų. 
Ed. R. Stettinius skiriamas 
kaip vyriausias amerikonų 
delegatas; valstybės sekre-

delegatas, o kiti du delega
tai — demokratas senato
rius Tom Connally ir repub- 
likonas senatorius Arthur 
H. Vandenberg.

Delegatų pavaduotojais 
alternatais Trumanas sky
rė kongresmanus demokra
tą Sol Bloomą ir republiko- 
ną C. A. Eatoną; demokra
tą buvusį generalį paštų 
viršininką F. C. Walkerį, 
republikoną buvusį senato
rių J. G. Townsendą ir ad
vokatą Johną F. Dullesą, 
taip pat republikoną.

Republ ikonai senatoriai 
reikalavo, kad senatas tvir
tintų visus skiriamuosius į 
Jungt. Tautų Organizaciją, 
Tvirtinimas buvo atidėta^ į 
gruod. 20 d.

'i
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Sudarytas Kabinetas Austrijoj
Hitleris buvo pavergęs Austriją. Aus

trijos gyventojai yra vokiečiai, bet jie 
didžiumoj yra katalikai. Jungtinės Tau
tos paskelbė Austrijos atidalinimą nuo 
Vokietijos. Kada Raudonoji Armija iš
laisvino ją, tai ten susidarė laikinoji 
valdžia priešakyj su socialistu Dr. Ren- 
neriu.

Lapkričio 18 d. įvyko visuotini rinki
mai. Daugiausiai laimėjo taip vadinama 
Liaudies Partija, tikrumoj tai yra sena 
Krikščionių Partija, kuriai seniau vado
vavo Dolfussas,—viena reakcioniškiausių 
partijų. Ją seka socialistai. Mažiausiai 
balsų gavo komunistai.

Ir tai nenuostabu. Hitleris dešimtis 
tūkstančių komunistų išžudė, tūkstančiai 
jų dar ir balsavimo laiku nebuvo grįžę 
į Austriją—jie buvo nacių koncentraci 
jos lageriuose Vokietijoj. Šimtai tūks
tančių kairesnio nusistatymo žmonių ne 
turėjo progos dalyvauti balsavimuose.

Austrija padalinta į keturias dalis, 
kaip ir Vokietija. Jos vieną dalį valdo 
Sovietų Sąjunga, kitas Britanija, Frau 
ei ja ir Jungtinės Valstijos. Franci jos ir 
Britanijos plotuose siautė reakcijos, pro- 
nacių, anti-semitų teroras, kurie susime
tė į taip vadinamą Liaudies Partiją. Jie 
draskė komunistų plakatus. “Demokra
tai” viršininkai areštavo komunistų kal
bėtojus ir net kandidatus. Demokratinė 
spauda ten pasirodė tik trimis savaitė
mis prieš rinkimus. Nereikia laukti ste
buklų, kad austrai-vokiečiai, kurie dide
liame skaičiuje palaikė nacius, būtų stai
ga pasikeitę.

Socialistai atsisakė bendrai veikti su 
komunistais. Jie taip pat niekino komu
nistus ir išvien su Liaudies Partija gąs
dino žmones Sovietais. Jie buvo daug 
žadėję pagalbos iš Britanijos ir Ameri
kos “demokratijos”, jeigu piliečiai nebal
suos už komunistus. Liaudies Partija iš
reikalavo, kad būtų prileistos prie balsa
vimų ir nacių partijos narių žmonos.

Tokiose sąlygose komunistai pralai
mėjo. Liaudies Partija daugiausiai lai
mėjo, tai ji ir sudarė iš visų partijų, pa
gal kiekį gavusių balsų, ministeriją. Mi- 
nisteriais yra Liaudies, Partijos, Socia
listų Partijos nariai, vienas kitas “nepar- 
tijinis” ir vienas komunistas.

Premjero ir užsieninio ministerio vie
tą užėmė Leopold Figl. Jis į ministerius 
buvo pasikvietęs atvirus krikščionis fa
šistus Vincent Schumy ir Julius Raab, 
taipgi “socialistas” Andreas Korp. Šis 
socialistas net prie Hitlerio budeliško re
žimo buvo valdžioj. Nedaug kuo skiriasi 
ir kiti Liaudies Partijos ir Socialistų 
Partijos ministerial.

Kada ministerių sąrašas buvo pateik
tas Jungtinių Tautų Tarybai, kuri kont
roliuoja Austriją, tai Sovietų Sąjungos 
maršalas I. Konevas pareikalavo Julius 
Raab. Vincente Schumy, kaipo aiškius

fašistus ir Andreas Korp, tarnavusį Hit
lerio valdžioj, atstatyti. Jie atstatyti. 
Pranešama, kad būk tas maršalo Kone- 
vo reikalavimas nepatiko Vakarų “de
mokratijai”. Mat, britai ir amerikiečiai 
negali apsieit Vokietijoj be buvusių hit
lerininkų valdininkų, Korėjoj ir Japoni
joj be buvusių Japonijos karaliaus valdi
ninkų, tai jie nori, kad ir Austrijoj būtų 
prileisti prie valdžios, tie, kurie tikru
moj turėtų būti nuteisti, kaipo demokra
tijos priešai.

Atrodo, kad prie dabartinės ministeri
jos Austrijos darbo liaudis mažai susi
lauks naudingų reformų.

Dalina Junkerių Dvarus
Polish Press žinių agentūra praneša, 

kad Pomeranijoj (Pamaryj) vakarinėje 
dalyj Rytų Prūsijos, kuri perduota Len
kijai, dabartinė lenkų vyriausybė pada
lino 8,296 buvusius vokiečių junkerių 
dvarus. Žemė atiduota buvusiems maža
žemiams ir bežemiams valstiečiams. Vy
riausybė ne vien jiems suteikė žemės, bet 
suteikė sėklų, kreditų, medžio namų pa- 
sibudavojimui, galvijų ir kitokios pagal
bos.

Dalina junkerių dvarus ir Vokietijoj, 
toj dalyj, kurią valdo Raudon. Armija. 
Vokiečių komunistų dienraštis “Die 
Deutsche Volkszeitung” rašo, kad 200,- 
000 vokiečių šeimynų gavo žemės. Blo
gumas tik tame, kad stoka įrankių ir kit. 
reikmenų, bet kliūtys bus nugalėtos.

Žodžiai ir Darbai Chinijoj
Daug vilties suteikė prezidento Tru- 

mano pareiškimas Chinijos reikalais, kad 
ten bus surasta būdai užbaigimui nami
nio karo ir sudarymui centralizuotos de
mokratinės vyriausybės, kuri atstovautų 
visus Chinijos žmones.

Bet ne viskas sklandžiai eina, % Komu
nistai vengia mūšių, jie net užleidžia 
plotus generolo Chiang Kai-sheko armi
jai. Jie pasiuntė į Chungkingą 42 savo 
atstovus. Jie siūlo, kad tuojau turėtų bų- 
ti sulaikyti mūšiai, kad abiejų pusių at
stovai turėtų atlaikyti konferenciją, su
daryti laikinąją vyriausybę, kuri demok
ratišku būdu apvienytų Chiniją ir pra
vestų rinkimus.

Bet tuo pačiu kartu generolo Chiang- 
Kai-sheko. armija veržiasi vis giliau į 
komunistų valdomus plotus. Dabar ji 
pradėjo užpuolimą ant komunistų Shan- 
tungo pussalyj, veržiasi linkui Kalgano 
miesto, kuriame yra komunistų svarbus 
centras, veržiasi prie Shigiengo, Jehol 
provincijos centro, ir siekia prasilaužti į 
Chahar provinciją.

Ką gi tas rieškia? ’Ar tai taip eina 
generolas Chiang Kai-shekas prie užbai
gimo naminio karo ir įvedimo Chinijoj 
demokratijos? Ar tai nėra sena jo ir ge
nerolo Hurley politika, kad karo pagal
ba—ginklų pagalba sumušt komunistus, 
užimti jų valdomus plotus, sukišti vadus 
į kalėjimus, o paskui įvesti “demokrati
ją”, taip, kaip Graikijoj britai ir fašistai 
padarė ?

Ši generolo Chiang Kai-sheko taktika 
verčia komunistus rūpintis. Mr. Tillman 
Durdin rašo iš Chinijos, kad, jeigu gen. 
Chiang Kai-shekas ir toliau taip elgsis, 
tai privers komunistų ir liaudies armiją 
stoti apgynimui savo namų, savo laisvės, 
savo demokratinio gyvenimo, kurį jie jau 
ivedė savo plotuose. Ypatingai bus dide
li mūšiai, jeigu gen. Chiang Kai-shekas 
bandys pasiekti Kalgano miestą.

Įdomu, ką darys naujas Jungtinių 
Valstijų pasiuntinys gen. Marshall? Ar 
ir jis laikysis pirmesnės politikos? Ką 
sakys Trumanas, ar jis dės pastangų su
laikymui generolo Chiang Kai-sheko ka
ro žygių ?

"Pravda” Apie Tarptautinę Padėti
Išvakarėse a t s i darymo 

Maskvoj konferencijos tar
pe Jungtinių Valstijų už
sienio ministerio James 
Byrnes, Britanijos ministe
rio E. Bevin ir Tarybų Są
jungos užsienio reikalų ko
misaro V. Molotovo labai 
daug kėlė trukšmo Irano 
vyriausybė, 
ištraukti

Honolulu darbininkai šį 
i v ikantmą atidarė uz 4 die- 1 

ny po V-J Dienos, mūs W 

karių pasilinksminimui.

Unijistai mūs kariai čia 

jaučiasi, “kaip namie.”

tai Jungtinės Valstijos ne
turi jokios sutarties su Ira
no'vyriausybe laikyti ten 
ūrmiją, bet Amerikos armi
ja yra. Kaip tą gali paaiš
kinti Irano premjeras Ha- 
kimi, kad sutarties nėra, o 
Amerikos armija Irane y- 
ra? Kodėl ta armija ten at-

reikalaudama sirado? Kur ji stovį? Kiek 
iš Irano armiją, jos yra? Kodėl ji atvyko? 

Irano vyriausybės reikalą- Kada ji pasitrauks ir ar 
’ x.ojzx pasitrauks?”

Ir “Pravda” nurodo, kad 
J Amerikos militarės “misi
jos”, pasiliks ten veikti ir 
i po armijos “pasitraukimo”, 
'jeigu tokis dar bus. “Prav
eda” rašo, kad britai ir ame
rikiečiai, reikalaudami Rau
donosios Armijos pasitrau- 

Įkimo iš Irano, kur ji atvy- 
jkus pagal sutartį, tuo pat 
įkartu neduoda atsakymų į 
I tai, kada jie mano armijas 
■ištraukti iš kitų šalių.
I “Amerikos armija yra ir 
i Chinijoj, — rašo dienraš- 
tis. — Ar Amerika turėjo 
'sutartį jos ten pasiuntimui? 
i Ne, tokios sutarties nebuvo, 
į bet Amerikos armija yra 
į Chinijoj, ten yra ir žymūs 
generolai. Ką ta armija ten 
veikia? Kam ji ten pasiųs
ta? Kiek jos yra? Ir kaip 
ilgai mano pasilikti?

‘“Kodėl Amerika turi ar
onijas Egipte? Egipto spau- 
jda nori į tai gauti atsaky
mą, bet vietoj jo—tyla, tyla 
i ir tyla.”

Ir “Pravda” sako, kad 
jau paprastas mandagumas 
reikalauja duoti atsakymą, 

(kada jo reikalauja ištisa 
tauta, reikalauja demokra
tija, bet kapitalistų “demo
kratai” tik tada džentelma- 
nai ir duoda atsakymus, ka
da jie mato iš to sau naudą. 
Kitaip, jie tyli nuduodami, 

1 “jų reikalas”, bet 
|užmiršta, kad tai yra reika- 

tarpe 
ir Tarybų Sąjungos tautų 
reikalas.

Mr. B. Atkinson nurodo, 
kad ir kiti Tarybų Sąjungos 
laikraščiai smarkiai kriti
kuoja Britanijos ir Jungti
nių Valstijų užsienio politi
ką. Amerika nori. įsitaisyti 
sau lėktuvų bazes ant 
Greenlandijos, o tai yra ant 
Šiaurinio Kelio tarpe Ame- 

mano is ten pasitrauKti. įrikos ir Europos, kas palie- 
Dienraštis sako, kad Irano i čia Tarybų Sąjungos reika

lus. Amerikos imperialistai 
nori pasisavinti daugybę 
salų ir žemių Ramiajame 
Vandenyne, kad sudaryti 
karo bazių ruožtą iki Azi
jos. Amerikos imperialistai 
ruošiasi įsteigti karo lėk
tuvų bazes Icelandijoj, kas 
jau negalima skaityti Ame
rikos apsigynimo žygiu, bet 
agresija prieš Europą. Ir 

j spauda nurodo, kaip gene- 
irolas P. J. Hurley ne vien 
padėjo uždegti naminį karą 
Chinijoj, bet net skandalą 
sukėlė prieš Washingtono 
vyriausybę, kad jai užkarti 
agresyvio imperializmo ka
ro politiką.

“Izviestija” rašo, kad la
bai daug prigulės pasaulinė 
taika ir ypatingai Jungtinių 
Tautų Organizacijos veikla, 
tai nuo susitarimo tarpe 
Jungtinių Valstijų, Tarybų 
Sąjungos ir Britanijos. Bet 
tas susitarimas galimas tik 
nuoširdžiai kooperuojant, 
tik laikantis pirmiau pada
rytų susitarimų. “Izviestija” 
rašo, kad tie “džentelma- 
nai”, kurie mano užkarti 
savo politiką Tarybų Sąjun
gai, tai labai klysta ir ken
kia savo šalims ir -viso pa
saulio taikos reikalams.

Mr. C. L. Sulzbęrger ma
no, kad dabartinė užsienio 
ministerių konferencija Ma
skvoj turi išrišti sekamus

vimai rado didelę paspirtį 
tarpe turčių spaudos. Pa
viršutiniai atrodė, kad štai 
Anglija ir Jungtinės Vals
tijos nori atšaukti armiją iš 
Irano, tik Sovietų Sąjunga 
tam priešinga.,

Gal būti todėl D. Zaslavs- 
kis, Pravdoj, pateikė platų 
analizuojantį straipsnį ir 
sako, kad tai tiksli anti-ta
rybinė propaganda, kad pa
slėpus Anglijos ir Amerikos 
armijų žygius' Chinijoj, In
donezijoj, Indo-Chinuoso •ir 
kitur, kur imperialistų ar
mijos kariauna prieš liaudį, 
prieš demokratiją.

“P?avda” rašo, kad Ta
rybų Sąjunga pasiuntė sa
vo armiją į Iraną pagal su
tartį su Irano, vyriausybe 
nuo 29 d. sausio, 1942 metų. 
Raud. Armija ten buvo pa
siųsta saugoti kelius, kurie 
buvo reikalingi Jungt. Tau
tų karo laimėjimui.

Raud. Armija ir Britani
jos armija dar 1941 metais 
įžengė į Iraną, kad nuslo
pinti hitlerininkų jėgas, ku
rios ruošė nacių sukilimą. 
Ar tam Sovietų Sąjunga tu
rėjo teisę? Taip, nes pagal 
Tarybų Sąjungos ir Irano 
vyriausybių Sutartį nuo va
sario 26 d., 1921 metų. So
vietų Sąjunga gali pasiųsti 
Raudonąją Armiją į Iraną, 
kada yra reikalas. Ir todėl 
Sovietų: Sąjungos armijos
ten buvimas yra pilnai le- 'kad tai 
galus.

“Pravda” rašo, kad da- 'Jas ir kitų tautų, jų 
bartinė Irano valdžia kelia 
tuos reikalavimus pagal 
britų reikalavimą, ne^ ji 
pilnai pasidavus britų įta
kai ir nei vieno rimtesnio 
žygio nedaro, kol pirma jis 
būna aptartas britų diplo
matų. Ir nurodo, kad Bri
tanijos pritarimas “ištrauk
ti armijas iš Irano” yra ne
teisingas, nes britai nei ne

iš ten pasitraukti, i

reakcinė valdžia teisinas, 
būk britai gali pasilikti pa
gal 1945 metų padaryta su 
jais sutartį. “Ar Irane ne
buvo britų armija pirm 1945 
metų? — stato klausimą 
dienraštis ir toliau rašo:— 
Kada jie ten atvyko?* Kodėl 
jie atvyko? Kur britų armi
ja Irane'stovi? Kiek jos y- 
ra? Ir ką ji veikia?”

Toliau “Prąvda” nurodo, 
kad britai Irane jau dešim
tys metų, kaip laiko armiją 
ir jie laiko savo armijas E- 
gipte, Palestinoj, Syrijoj, 
Lebanone, Graikijoje, Indo
nezijoj,'Indo-Chinuose, Bel
gijoj, Franci j o j, Hollandi- 
joj ir Norvegijoj.

Egiptas senai nori, kad 
britai ištrauktų savo armi
ją, bet negauna atsakymo. 
Palestinoj britai daro nuo
latinius karo manevrus. In
donezijoj kariauna prieš 
vietos žmonių demokratijos 
jėgas. Ir toliau “Pravda” 
sako:

“Kokiu ’tikslu britai laiko 
savo armiją Graikijoj? 
Kam? Kaip daug ten jų y- 
ra? Ir kodėl jie kišasi į ša
lies vidaus reikalus, palai
kydami reakciją prieš de
mokratinę liaudį?”

Po to “Pravda” kritikuo
ja Jungtinių Valstijų'armi
joj laikymą Irane ir kitose 
šalyse. Ji rašo: “Kiek žinia,

keturis klausimus: (1) Ato- vimui tame reikale, nes ne
minės jėgos uždraudimą 'galima nesiskaityti su Ta- 
naudoti karo reikalams ir rybų Sąjungos svoriu Japo- 
jos pritaikymą ekonomi- nijos sumušime ir jos rei- 
niam žmonių gyvenimui. (2) kalais Tolimuosę Rytuose. 
Išspręsti Rytų ir Pietų Eu- Jis mano, jeigu šie reika- 
ropos klausimus, kaip tai: .lai bus teigiamai išspręsti, 
Rumunijos, Bulgar ijos, tai ir Jungtinių Tautų Or- 
Graikijos, Dardanellų per- ganizacijos posėdžiai, kurie 
takų ir užbaigt nesutikimus | prasidės 10 d. sausio, W46 
tarpe trijų didžiųjų valsty- metais, Londone, bus pasek- 
bių tais klausimais. (3) Iš-įmingi. Jo supratimu, jeigu 
spręsti Irano klausimą, kur i įvyktų nepasisekimas da- 
yra didelis prieštaravimas Į bartinėj užsienio ministe- 
tarpe Tarybų Sąjungos ir rių konferencijoj Maskvoj, 
Britanijos ir (4) Surasti Į tai to rezultatai būtų blo- 
būdus Japonijos valdymui gesni, negu pakrikusios 
ir Jungtinių Tautų koopera- Londone konferencijos.

i: n•: W 
PAIR*

Reikalaudami, kad visi laivai būtu pavartoti par
vežti atitarnavusius kariškius namo tuojau, tie nariai 
National Maritime Unijos ir penkių kitų jūrininkystes 
unijų New Yorke buvo paskelbę vienos dienos “stapi- 
čių” (sulaikę darbą) ir išėję j šią demonstraciją. Dar
bas buvo sulaikytas rytinio ir vakarinio pajūrių pertuo
se, bet nebuvo sulaikytas ant kariškius vežančių trans
porto laivų nei ant pašalpinių laivų, tik ant prekinių 
ir ant vartojamu pasivažinėti linksmavimui.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

Kokių Vitaminų ir Mineralų?
Mielas mūsų sveikatos sau 

gotojau. Jau seniai norėjau 
klaust, bet vis lūkuriojau. I 
man ant galo parūpo vitami
nai ir mineralai. Gal ir man 
jų reikėtų imti, nors aš tebe- 
sijaučiu pusėtinai. Bet aš vis 
dažnai užeinu jūsų 
mus vartot vitaminų, 
ėmiau ir pasiklausiau 
dirbtuvės gydytojo
man patartų, kokių vitaminų. 
O kam jų tau reikia? — pa
reiškė gydytojas, 
sočiai ir užmiršk
Vitaminai — tai tik 
Nereikia.

Tai aš ir nežinau, 
jų reikia. Jei reikia,
kių ? Aš pirma dažnai maty
davau “Vitamin B Complex.’ 
Dabar labiau patariat “Mul
tiple vitamins.’’ Katras geres
nis? Skaitau Laisvę. Dėkui iš 
anksto.

patari-
Kartą 

savo 
kad jis

Valgyk tik 
vitaminus, 

reketas.

skriaustas. Vitaminų jame vi
sai mažai tėra. Ir, kaipo sėk
mė, pasidaro iš to svarbių mi- 
timinių trūkumų, avitaminozų 
—mažesnio ar didesnio laips
nio.

Kitam tie trūkumai negreit 
tepasireiškia pašlijusia svei
kata. Čia paveldėjimas nema
žai nusveria. Bet daugumui iš 
to blogai pasidaro. Pirma lai
ko sugenda liaukos, organai, 
silpsta visas organizmas ir se
nyn eina.

Vitamino B mišinys buvo ir 
tebėr labai, labai reikalingas 
kiekvienam, šito vitamino, kad 
ir su geriausiu maistu, mes ne
gauname pakankamai. Jo bū
tinai reikia imti kiekvienam, 
ar tu tebesi sveikas, ar jau li
gotas. Bet to vieno vitamino .B 
irgi neužtenka. Visų dažniau
sia permažai mes su maistu 
gauname ir kitokių vitaminų. 
Todėl naudingiau varto t daug, 
meningų vitaminų preparatų: 
jie turi ir vitamino B dalely
tes, turi ir kitokių vitaminų. 

' Dėl etikos taisyklių, neparan
ku čia į vaidint tos ar kito& 
kompanijos gamintą prepara
tą. Tokių preparatų yra kele- 

į tas. Sumanus vaistininkas 
Jums galėtų nurodyti, jei to 

Į nenurodo Jūsų gydytojas. Ir, 
j dėl savo gero, dėl savo svei

katos ir savijautos, vely imki- 
receptu, kad le paminų dauK|ay> lle?u Per-

ar man
tai ko-

Atsakymas.

Kad Jums, Drauge, fabriko 
gydytojas nupeikė vitaminus, 
tai čia nieko nepaprasto. Pa
našiai Jums atrėš ir ne vienas 
šiaip gydytojas bei dentistas. 
Kam jiems burna aušyt ir 
žmones mokyt sveikatos ir hi
gienos? Juk tai jų profesijai 
išeitų ant nenaudos. Biznio sau 
gadint, Dieve gink, jie nenori. 
Jei vitaminų tam kartui ir pri
skiria, tai tik su i_ , ............. v . ....
ju tik nedaug tevartolum ir!"lazal- Daugeliui jų reikia su 
neilgam. ikau',u-

Jūs, Drauge, žmogus apsi
trynęs, nebeaklas, apdairus. D_J_| •• 1. 1 * •
Jūs juk žinote, kad vitaminai KcddKCŲOS AtS^kyilldl 
ir mineralai tai tik tam tikros 
gamtinio maisto dalys. Ir tų 
dalių mūsų dabartinis maistas 
turi permažai. Maistas visai 
nebetoks, kokį vartodavo mū
sų tėvai ir senoliai. Maistas 
dabar vis labiau fabrikuotas, 
konservuotas, denatūruotas, 
gadintas — kad ir netiksliai, 
bet vistiek gadintas ir nu-

. y ' ■ 1 ‘
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A. L. R., Philadelphia, Pa. 
—Dėkojame už iškarpą; prie 
progos *pasinaudosime.

J. Kareckui, Grand Ra- 
Mich. — Pranešimas 

prakalbas atėjo per vė-
pids,
apie
lai, todėl jo nedėjome laikrąš
tin. ? *-•<<•
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Jų Suvažiavimai ir Mūs
1945 m. lapkričio mėnesį įvyko trys lie

tuviški suvažiavimai: 16-17 dienomis 
“Lietuvių Misija” Washingtone; 23-24 
dd. — Antrasis Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas; 29-30 ir gruodžio 1 d. — 
Amerikos Lietuvių Kongresas.

“Lietuvių Misiją” sudarė atviri smeto- 
nininkai, vadovaujami Kurpiaus, Smeto- 
nuko, Oliaus, žiurio ir jiems artimųjų.

Viską remdami vien “blofu”, “Misijos” 
vadovai nesitikėjo gauti organizuotų lie
tuvių atstovų ir jų nei nekvietė. Kiek
vienas jiems buvo “delegatas”, kuris vie
nokiu ar kitokiu būdu ten pakliuvo. Vy
riausias “misijos” tikslas visuomet buvo: 
suinteresuoti savo veikla kiek begalima 
daugiau kongresmanų ir angliškų laik
raščių.

Kongresmanams “suinteresuoti” “Mi
sija” suruošė jiems bankietą. Kadangi 
kongresmanai valgo, kaip ir kiekvienas 
‘“griešninkas”, — juo labiau, kai už val
gį netenka sąskaitas mokėti, — tai ne 
vienas kongresmanas atvyko pas “Misi
ją” pabankietavoti. Užkandžiavimo me
tu keletas asmenų pasakė “tvirtas” kal
bas, nukreiptas, žinoma, prieš Tarybų 
Sąjungą; tūli bankieto dalyviai kalbėto
jams duosniai paplojo katutes, na, ir tuo 
baigėsi.

Angliškoj spaudoj “Misijai” taipgi re
tai kur pavyko pasirodyti. Nei vienas di
desnis New Yorko laikraštis nematė rei
kalo nei žodeliu atžymėti jos ‘žygdarbį’.

“Visuotinas Amerikos Lietuvių Kong
resas”, šauktas Amerikos Uetuvių Ta
rybos, įvyko viename Chicagos hotelių. 
Pasak šaukėjų, jame dalyvavo 808 dele
gatai ir susiųsta apie 19 tūkstančių do
lerių aukomis.

Galimas daiktas. Turime atsiminti, jog 
šį suvažiavimą šaukė trys sriovės: kata
likų, socialistų ir sandariečių-tautinin- 
kų. Jeigu būtų tik kiekviena Chicagoje 
gyvuojanti parapijine draugijėlė bei ki
tokia religinė grupelė ten susiuntusi sa
vo “atstovybes”, jos būtų lengvai galė
jusios sudaryti tąjį skaičių. Ten gi daly
vavo ir iš kitur žmonių. Iš Toronto (Ka
nadoje), pa v., buvo atvykęs tūlas airis 
kunigas atstovauti turbūt pats nežino
damas ką, bet atstovavo! Suvyko visi 
SLA pild. tarybos nariai, veikiausiai SLA 
lėšomis. Buvo reprezentuojamas ir LRK 
SA, taipgi ne viena parapija iš kitų mie- 

r stų, nors parapijonys tam būtų neprita
rę — kas jų paiso!

Kongreso šaukėjai nusivylė tokia kuk
lia atstovybe: jie tikėjosi matyti bent du 
sykiu tiek atstovų.

Tiek dėl to.
Svarbiau dirstelėti į kongreso turinį: 

koks jo tikslas, ką jis nutarė, kokia ben
dra politinė dvasia jame vyravo?

Kongresui toną davė kun. Jonas Bal
kūnas savo “pamoksle,” sakytame Šv.

■ Jurgio bažnyčioje.
Specialės pamaldos įvyko kongreso 

pradžioje ir jos buvo reklamuotos net ir 
Naujienose, kaipo kongreso dalis. Ten 
pamokslininkas nustatė kongresininkams 
programą.

*

“Mes Amerikos lietuviai atstovaują 
tautai susirinkome čia prašyti Dievo 
palaimos savo tikslams, įkvėpimų tari
mams, pajėgų darbams”, sakė kun. 
Balkūnas. (“Pamokslas” tilpo “Garse’* 
1945 m. gruodžio 6 d., rašybos netaiso
me).

Matyt, pamokslininkas tą dieną buvo 
ne kokioj nuotaikoj, nes jo “Dievo žodis” 
buvo pernelyg daug persūdytas ir hitle
riniais pipirais apkartintas. Atrodo, ta
rytum ištisas pamokslas buvo ištrauktas 
iš nacių archyvo. Balkūnas “žėrė vel
nių”, aišku, pirmiausiai Tarybų Sąjun
gai, paskui Stalinui, paskui visiems ko
munistams. Nepaliko jis ramybėje nei 
paties Dievo, — jam taipgi teko!

Pasiskaitykit:

Trečias pnslapfa
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Šypsenos

baimės kentėti.

Dzūkelis.
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specialiai prieš išvežic 
(teamsterius), bet gali pa
smaugti ir bile kurią darbi
ninkų organizaciją. Bilius per
duotas Senatui. Smarkiai su
bruzdus, bilių dar galima at
mesti.

Kongresas neseniai priėmė 
čia matomojo pono Sam 
Hobbs (iš Alabamos) pagim
dytą. taip vadinamą anti-rac- 

j keteering bilių. Jis taikomas ■ • • • • v • V v • a •

Kai Jkrinta Kas i Akį
Į akį gali įkristi daug daly

kų ; kai kurie išimti lengviau, 
i kai kurie būna labai sunku.

. . .' Sakysime, jeigu kartais jkrin- 
! ta daili mergina ar moteris vy- 
! riškiui į akį, tai geriausias bū- 
; das tą krislą prašalinti vedy- 
l bu keliu.

Tačiau geros arba rambios 
j akys nebijo nieko, net ir dū- 
I mų.

Kaip Patogiau Gulėti
Visuomet patartina gulėti 

ant dešinio šono. Bet gulint lo
voje su moterim — gulėji
mas galima paįvairinti. Taipgi 
geriausia gulėti lovoje, bet ne 
po lova. Gulint su svetima mo
terių visuomet reikia būti bud
riam. Jeigu prisieina gulėti po 
gelžkelio tiltu — tad nepatar- 

i • • 'tina nei penkių centų laiky-sudeti įkaitintų kai o ki imi-... ]{įgenjUje> nes tavo bičiuliai, 
nahstų paveikslai. Jais yra. , vgjjau pareidami iš alinės, ga- 
Ryti, Tanner, Linkomies, ,H iškrapštyti ir tuos. G eriausia 
Ramsay, Rangel, Renikka palil(ti pinigUS alinėj ant ba- 
ir Kukkonen. Paaiškino, kas ro, tai nereikės vėliaus dėl to

rio armijų sumušimą.
Turime nepamiršti, jog Amerikoje šiuo 

metu reakcija veda plačią propagandą už 
baudimą tų, kurie kariavo prieš fašisti
nės ašies valstybes. Prezidentas Roose 
veltas yra miręs, tačiau reakcininkai te- 
besisiekia ir jį, nors ir mirusį, teisti ir 
pasmerkti. Matome, kas darosi t. v. kon
gresinėje Perlų Uosto įvykio tyrinėjimo 
komisijoje. 'R&publikonai ir kiti buvę 
prez. Roosevelto priešai, deda didžiausių 
pastangų jo vardui apjuodinti ir padary
ti jį atsakomingu ne tik už tai, kas 1941 
m. gruodžio 7 dieną įvyko Perlų Uoste, 
bet ir už Amerikos įtraukimą į karą 
prieš fašistinę ašį!

Hearstas jau seniai sielojasi, reikalau
damas Tarybų Sąjungos vyriausybei 
teismo, tokio, kaip Nurenberge nacių 
teismas!

Suvykę į savo “visuotiną” kongresą, 
visoki lietuviški hearstininkai kartoja tą 
patį! Šiame savo kongrese jie, vadinasi, 
susirišo tvirtais ryšiais su Hearstu ir vi
sa Amerikos reakcija.

Gerai dar, kad jų žodžio niekas ne
klauso ir neklausys. Bet kas būtų, jei 
su jais kas nors rimtai skaitytųsi?!

Bendrai, šis jų kongresas buvo palai
mintas Hears to spaudos dar jam neįvy
kus. Jį Hearsto spauda reklamavo ir už 
tai kongresininkai pasiuntė Hearsto 
spaudai šiltą padėkos žodį.

Rimtesnė spauda su “visuotinu kong
resu” nesiskaitė. Tokis New York Time- 
sas, kuris pirmiau nuolat dėdavo kongre- 
sininkų laiškus ir kitokias deklamacijas, 
šiuo sykiu pasitenkino penkių eilučių ži
nelės įdėjimu apie “visuotiną kongresą”, 
kuriame visoki politiniai nedaauglos, vi
soki liliputai statėsi milžinais ir švaistė
si aukštomis frazėmis.

Kas gi seks po šitų trijų suvažiavimų ?
Tas pats, kas buvo prieš juos. Pagrin

diniai niekas nepasikeitė ir laukti kokių 
nors radikalių pakaitų netenka.

Jie dirbs savo, mes dirbsime savo.
Jie eis ^u Amerikos reakcija, mes eisi

me ranka rankon su Amerikos demokra
tija, su pažangiąja visuomene.

Jie teiks pagalbą pabėgėliams, mes 
gi teiksime pagalbą Tarybų Lietuvai, jo
sios liaudžiai.

Jie palaikys glaudžius ryšius su pabė
gėliais, mes sieksimės palaikyti glau
džiausius ryšius su Tarybų Lietuvos liau
dimi, — su savo tėvų gimtuoju kraštu!

Jie turi savo “Misiją” ir “Amerikos 
Lietuvių Tarybą”, kurios anksčiau ar 
vėliau žada “susivinčiavoti”, — mes tu
rime Demokratinių Amerikos Lietuvių 
Centrą!

ei jos pagrindu! Tas pats ‘“laisvinimo ko
mitetas” atsiminkime, dūmė iš Lietuvos 
sykiu su hitlerinėmis armijomis, kai 
Raudonoji Armija, okupantą mušdama, 
pradėjo Lietuvą laisvinti!

Jų kongresą sveikino Francijoje ir 
Danijoje esą lietuviškieji pabėgėliai ir 
jiems tolygūs.

Kas kita buvo Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime: jį sveikino, žinoma, ne pa
bėgėliai, ne lietuvių tautos atmatos, įieš
ko jusios Hitlerio globos, bet patys ge
riausieji lietuvių tautos sūnūs ir dukros, 
gyveną ir uoliai dirbą laisvoje Tarybų 
Lietuvos respublikoje, atsikuriančioje iš 
griuvėsių, paliktų žiauraus priešo, vokiš
kojo fašisto. Demokratinį Lietuvių Su
važiavimą sveikino Vilniaus ir Kauno 
universitetų profesoriai: Matulis, Bieliu- 
kas, Baldžius, Purenąs, Mažylis, ir kt. 
Generolai: Vitkauskas, Karvelis, Čepas, 
Macijauskas, ir kt. Dainininkai, toki, 
kaip Kipras Petrauskas, Staškevičiūtė; 
kompozitoriai — Gruodis, Talat-Kelpša, 
Bendorius, Švedas, Bukša; skulptoriai, 
— Kalpokas, Petras Rimša, Mikėnas; 
scenos artistai — Sutkus, Juozapaitytė, 
Dineika, Kupstas, Vaičiūnienė, Vienožin
skis, Vaineikytė; žymiausieji mokytojai; 
Tarybų Lietuvos didvyriai — Bernotė- 
nas, Vilenskis, Urbanavičius, Gėgžnas; 
poetai - rašytojai — Gira, Cvirka, Kor
sakas, Baltušis, Venclova, Šimkus, Mar
cinkevičius, Tilvytis, Žiugžda, Butėnas, 
Gruodis, Paukštelis ir kt.

Štai, dar kuo mūsų Suvažiavimas sky
rėsi nuo jų!

Juos sveikino bevilčiai buvę visoki 
smetoninio režimo “deržimordos”, pabė
gę iš Lietuvos ir turį su lietuvių tauta 
ryšio tik tiek, kad, jos nelaimei, ji juos 
pagimdė ir jie nešioja lietuvio vardą. Gi 
mus sveikino patys rinktiniausi lietuvių 
tautos sūnūs ir dukros, — lietuvių tautos 
smegenys, siela ir raumenys!

Jų sveikinimuose glūdėjo gilus nusivy
limas; mums sveikinimuose reiškėsi en
tuziazmas ir džiaugsmas, kad lietuvių 
tauta yra laisva, kad Tarybų Lietuva 
stato naują gyvenimą vietoje griuvėsių, 
paliktų barbarų vokiečių, kuriems pabė
gėliai visaip padėjo!

Kongresininkai priėmė eibę rezoliuci
jų, kurių tūlas paskelbė spaudoje, o kitų 
dar ne. Viena jų rezoliucijų,—kaip ir pri
dera tokiam kongresui! — reikalauja 
“kai'kuriems Rusijos valdžios pareigū
nams teismo už kriminališkus darbus...” 
Vykdydami gyveniman Herasto ir jam 
tolygių Amerikos reakcininkų politiką, 
kongresininkai reikalauja bausti Tarybų 
Sąjungos pareigūnus, atsieit, už Hitle-

Rašo R. Mizara
bei užkerėtų laisvamanių, — nervus! ši
taip jis drebino storas šv. Jurgio bažny
čios sienas!...

Kaip matome, pamoksle nėra nei pras
mės neigi logikos. Karą užtraukė, pasak 
Balkūno, ne fašizmas, bet “pasaulis ir 
jo niekšingi siekiai.” Dievas “leidžia žu
dikui Stalinui siausti,” Dievo ranka pa 
lietė Lietuvą. Būdamas kupinai kerštin
gas, Dievas, vadinasi, dabar Lietuvą 
baudžia, “bando mus ugnimi ir kardu...”

Klystų tas, kuris jieškotų pas Balkūną 
ko nors žmoniškesnio. Tik prieš penkeris 
metus tas pats pamokslininkas, kalbėda
mas Maspethe, iškilmingai, iškėlęs į dan
gų rankas, šaukė: Hitleris su komunis
tais apsidirbs Europoje, o mes privalom 
su jais apsidirbti čia, Amerikoje!...

Užtenka, kad po šio “iškilmingo pa
mokslo”, įkaitinti delegatai skubėjo į 
kongreso sesijas, kuriose buvo žiauriai 
sumušta Julė Skeberdyte, dienraščio Vil
nies korespondentė!...

Panašioje nuotaikoje tęsėsi ir kongre
so sesijos.

Atidarydamas pirmąją sesiją, dr. 
Draugelis pareiškė: “Dievo balsas —tau
tos balsas”.

Deja, nesigirdėjo jų kongrese nei Die
vo neigi tautos balso. Buvo ten, tiesa,’ 
delegatais ir padorių, gerų žmonių, ku
riems rūpėjo lietuvių tautos reikalai, bet 
jie kongrese balso negavo!

Keno gi ten balsas buvo girdimas?
Kongresą sveikino tarp kitų Hooveris, 

Vandenbergas, — laiškais. Užtektų rodo
si, tik to.

Bet ne. Specialiai kongresan buvo už
prašytas ir dalyvavo reakcinio Amerikos 
Lenkų Kongreso pirmininkas, Ch. Roz- 
marek, kuriam rūpi matyti Lenkijoje 
viešpataujantį fašizmą ir Lietuvos sosti
nę Vilnių prijungtą prie fašistinės Len
kijos.

Jų kongresą sveikino lenkų kilmės 
kongresmanas O’Konski, pasižymėjęs re
akcininkas, mirusiojo prez. Roosevelto 
aršus priešas.

Abu sveikintojai buvo kongresmanin- 
kų patikti ir palydėti iškilmingais aplo
dismentais !

Kongrese buvo “girdėti balsai” Pakšto, 
Jurgėlos, Devenienės, kun. Balkūno, Ža 
deikio, Daužvardžio, Griniaus ir kitų 
fašistų, dar tik vakar uoliai garbinusių 
Hitlerį, o šiandien aitriai puolančių Ta
rybų Lietuvą, kuriančią naują, laimingą 
gyvenimą, ir kiekvieną, kuris Tarybų 
Lietuvai pritaria!

Jeigu fašistų ir jų talkininkų balsas 
būtų “Dievo balsas”, tuomet Hitleris su 
Mussoliniu sėdėtų garbingiausioje vieto
je danguj.

Jeigu hitlerininkų balsas būtų “tautos 
balsas”, tai lietuvių tautai tektų būti pa
smerktai amžinai pražūčiai!

Bet taip nėra!
Šia proga tenka priminti ir tai: be

veik kiekvieną savo kalbą, sakytą karo 
metu, Hitleris .baigdavo atsišaukimu į 
Dievą, prašydamas jo palaimos, jo pa
galbos vokiečių plėšikams. Matome, kas 
iš to išėjo...

Pakštas pasakęs kongresninkams: 
“Mes esame dalis žūstančios Europos.” 
Ku-klux-klano prietelius turėjo šitaip su
formuluoti: “Mes esame dalis žūstančio 
Europos fašizmo.” Tai būtų teisinga ir 
aišku.

Gabaliauskas ragino “patriotinguo- 
sius lietuvius nesileisti bolševikams ap
gaudinėti.- Patarė neremti jų kromelio...”

Tūlas Tūbelis įspėjo “apsižiūrėti rau
donųjų.” Gi kaž koks Frenzelis “ragino 
boikotuoti raudonųjų kvislingų parengi
mus ir neimti į rankas jų laikraščių” 
(Citatos iš “Tėvynės”, 1945 m. gr. 14 d.).

Taigi, keistas buvo tas jomarkas. Su
važiavę “Lietuvai laisvinti”, jie ten kišo 
kiekvienas savo produktus, kokius tik tu
rėjo, ragindami klausytojus praryti.

Kas skaitė Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo dalyvių kalbų sutraukas, til 
pusias Laisvėje, aiškiai mato skirtumą 
tarp mūs ir jų, — skirtumą, koks yra 
tarp dienos ir nakties!

Dar ryškesnis skirtumas susidarys, 
kai paimsime sveikinimus, prisiųstus iš 
užsienio.

Jų kongresą sveikino “vienas Vyriau
sio Lietuvai Išlaisvinti Komiteto narys.” 
Minėtasis komitetas buvo suorganizuo
tas su Hitlerio palaiminimu vokiečių o- 
kupuotoje Lietuvoje. Tai komitetas, ku
ris skelbė Lietuvos laisvę atsteigsiąs 
1938 metų iškeptos smetoninės konstitu-

mūsų 
kaip 

Dievo

“Kodėl Dievas leidžia žudikui Stali
nui siausti?... Pasaulis ir jo niekšingi 
siekiai užsitraukė karą. Nazis ir ko
munistas dievindami valstybę, Dievą 
nutraukė nuo Sosto... Niekados 
tauta nebuvo tokiose kančiose, 
šiandien... Viena aišku, kad
ranka ją palietė... Dievas teisingas, 
bet ir kerštingas. Dievas pavydus, 
bet ir gailestingas. Jo ranka valdo 
visas tautas. Jis nesiduos pajuokia

mas. Jis bando mus ugnimi ir kardu...” 
Šitaip pamokslininkas kaitino klausy

tojų, — o jų tarpe buvo amžinų bedievių

•fe

Kelionė Tarybų Lietuvon
(Pabaiga)

Beje, pamiršau. Kai ma
no pažįstamasis atėjo vieš- 
butin, paklausiau, kaip ei
nasi jojo žmonai. Sako: 
Šiandien buvo pas gydytoją, 
kūdikis ateis už dienos ar 
dviejų. Ir tuojau: Ar girdė
jote, kas atsitiko? Net aš- 
tuonius seimas apkaltino 
kaipo karo kriminalistus!

Jis taip sakė be galo susi
rūpinęs. Matyt, i jam toji 
procedūra nepatinka. Jis 
veikiausia norėtų, kad tas 
visas karas ir jo pasėkos 
būtų tuojau visiškai užmir
šta, kad Suomijoj j ieškoji
mas karo kriminalistų ir jų 
teisimas tik nelaimę kraš
tui neša bei lemia... Prašau 
jo, kad jis sužymėtų įkai
tintuosius, nes aš norėčiau 
jų pavardes užsirašyti. Kai 
nueisime pas mus, sako, 
sim laikraštį ir galėsite 
siimti.

Toks jo atsineši'mas, 
prantama, paskui veikė
są mūsų pasikalbėjimą. Ke
leto dalykų, kurių norėjau 
pas jį pasiteirauti, visiškai 
nebekėliau.

Žmonės jie labai svetingi, 
draugiški. Moteriškė pavai
šino “arbata” ir namie kep
tais pyragaičiais.

Kaip jie gyvena? Jų ap- 
artmentas susideda iš dvie
jų gana didelių, gražių,^šva
rių kambarių ir mažytės 
virtuvėlės. Šilimos nėra. Ge- 
sas racijonuotas. Jo vos už
tenka valgiams išsivirti. Iš
simaudymui šilto vandens

Rašo A. Bimba.

ra- 
pa-

su- 
vi-

gauna tiktai vieną sykį per 
mėnesį!

Pradėjau teirautis apie 
darbininkus ir jų uždarbį. 
Skundžiasi jis prieš dabar
tinės valdžios politiką, ji e- 
santi per kairi, pataikau
janti darbininkams. Pavyz
džiui, sako, paprastas dirb
tuvės darbininkas gauna 
kone tris sykius daugiau al
gos, kaip raštinės darbinin
kas bei mokytojas. Jis pats 
gaunąs tiktai 10,600 markių 
per mėnesį. Tuo tarpu jo 
draugas, dirbtuvės darbi
ninkas, pasidaro iki 35,000 
per mėnesį. Tokia politika 
esanti neteisinga. Tiesa, jis 
tikisi algos pakėlimo, bet 
nežino nei kada, nei kiek ją 
pakels. Randos už tuos 
kambarius jis moka 1,600 
markių per mėnesį. O, gir
di, jo žmonai laukiant kūdi
kio, prisieina į mėnesį pirk
tis juodoje rinkoje nors vie-s 
nas kilogramas sviesto ir 
cukraus. Už kilogramą svie
sto reikia mokėti 1,200 mar
kių! Todėl išsiversti gana 
sunku. Drabužio jokio nesą 
pirkę nuo prieškarinių lai
kų.

Tačiau, jis mano, palygi
nus su kitais kraštais, da
lyvavusiais šiame kare, 
Suomija išėjo visiškai lai
mingai, geriau negu Vokie
tija arba Lenkija.

Parodė jis man laikraštį, 
“Nya Pressen”, pačių deši- 
niausių elementų leidžiamą, 
kuriame ant pirmo puslapio

jie buvo valdžioje ir kodėl 
jie dabar traukiami atsako
mybėn. Tik vienas dalykas 
jį, matyt, džiugina, atseit, 
kad nei vienas jų nebūsiąs 
nuteistas mirtim Todėl, kad 
seimo pirmiau priimtas tuo 
reikalu įstatymas numatąs 
bausmę tiktai iki 12 metų 
kalėjimo.

Kairioji valdžia palaips
niui einanti prie įvedimo 
Suomijoje socializmo. Jo su
pratimu, nacionalizavimas 
bankų ir pramonės būtų 
Suomijai nelaimė. Nes, gir
di, valdžia neturi prityru
sių, mokytų žmonių tąsias į- 
staigas pasekmingai ope
ruoti. Jis pats baigsiąs che
mijos studijas. Norėtų pa
matyti Ameriką.

Pagaliau paklausiau: 
Kaip čia pas juos dabar už- 
(ąjlaiko Tarybų Sąjungos 
žmonės ir kariai, kurie dar
buojasi įvairiais oficiali- 
niais reikalais? “Labai ko
rektiškai, labai draugiškai 
ir gerai”, atsakė jis. Tatai 
pakartojo kelis sykius. 
Prieš jųjų,užsilaikymą nie
kas nieko negalįs pasakyti. 
Suomijos žmonės vedą savo 
reikalus, kaip jiems patin
ka. Jie turėjo laisvus rinki
mus ir valdžia išreiškia jųjų 
nuomonę ir1 troškimus.

Kada Galvą Skauda
Visų pirma reikia žinoti/ 

nuo ko galvą skauda. Jeigu 
po išsigėrimo, tad reikia .iš
gerti “seltzerio,” citrinos 
skysčių ir kt. Bet jei dar liko 
pusdoleris kišeniuje, tad gali
ma pakabinti vieną ar bent 
porą kleboniškų. Bet jeigu 
galvą skauda nuo rūpesčių, 
tai suprask, kad galva nie
kam neverta, štai, daleiskime, 
Lietuvos buvę direkįoyiai, pre
zidentas, prezidentukai ir dar 
vienas pus-profesorius net ir 
tėvynę, taip brangią, paliko ir 
pabėgo, o betgi jiems galvų 
neskauda .

abar turėsią viskas pasikei
sti. Suomija stengsis drau
giškai sugyventi su savo di
džiuoju kaimynu...

Klausinėjo jis apie Ame
riką, apie gyvenimą čionai, 
apie atominę bombą ir t.t.

Jis, kaip ir daugelis kitų, 
Ameriką vaizduojasi dideliu 
rojumi...

Šiandien jau vėl tyku, o- 
ras jau vėl gražus, nors ir 
pusėtinai šaltas. Miestas ka
sasi iš po sniego. Lai už
teks ir pastabų apie Suomi
ją. Straipsnį išsiųsiu oro pa-

Jo supratimu, prieš karą štu. Nežinau, kaip ilgai jam 
buvo vedama netikus ir ža- ims pasiekti tolimąją Ame- 
linga priešrusiška politika. Iriką.

♦ s i
m
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Del ko Japonas Amerikietis 
Kovojo

Mes visi pamename, kada po 
Perlų Uosto užpuolimo Jungt. 
Valstijų Armija įsakė evakuo
ti japonus ir japonus-amerikie- 
čius iš Pacifiko 
lies vidų, kuris 
iki rugp. mėn. 
kiekvienų trijų 
Amerikos piliečiai gimimu. Tas| valstijoj mūsų ūkyj žinojau, kad ! 
evakuavimas pakeitė šių žmo-jkada pasodinau sėklą į laiką,: 
YAi’ii V141 (T VVAM — l 1.- o Inin on m 1i _ '

pakraneio į ša- 
įsakymas veikė 
1945 m. Du iš 

žmonių buvo

medeliu ir pailsėti. Sunku ži
noti, kad man karas dar nesi
baigęs. Kitiems tas pats — žy- 
dams-amerikiečiams, negrams- 
amerikiečiams, japonams-ame- 
rikiečiams. Tol, kol yra netole
rancija ir neapykanta, karas 
mums vis egzistuoja. Nebraska!

nių gyvenimą. Visi kiti gyven
tojai į juos žiūrėjo su nepasiti
kėjimu. Bet tie žmonės suprato 
savo padėtį, kad Armija kitaip ką turi atnešti mums taiką, 
negalėjo daryti.

Ben Kuroki buvo pirmas ja-'pasakė, kad nei rasė, nei tikėji- 
ponas-amer i kietis lakūnas gau- mas padaro laisvus vyrus. To- 
ti “Distinguished Flying Cross” dėl aš išvykau į Tokyo. Aš ko- 
kovoje prieš Japoniją. j vojau dėl savo šalies, kur lais-

Kuroki gimė Nebraska vals- vė yra ne spalva, bet gyvenimo 
tijoj, kur jo tėvai turėjo bulvių būdas, ir kur visi žmonės su- 
sėklų ir burokų ūkį. Jis buvoI tverti lygūs.” 
išauklėtas, kaip visi kiti to mie-, r" T 1 °
stelio vaikai. Kada Japonijai 
atakavo Jungt. Valstijas, jis' 
tuoj stojo ginti savo šalį. Tuoj į 
po Perlų Uosto užpuolimo su 
broliu keliavo 150 mylių įstoti, 
į Dėdės Šamo kariuomenę. Ir, 
Ben Kuroki tuoj matė, ką reiš-. 
kė būti amerikiečiu japonų kil
mės. Traukinyje girdėjo kelis 
pasažierius kalbant: “Ką tas' 
japonas daro mūsų armijoj?”

“Mane nustebino,” V-.. . „ . .
Ben Kuroki, neseniai kalbėda-! ">«. kalbžtl ar ,te’Kla«?,a,« 
mas New York Herald Tribune: Nors ir sakome kad kritika 
Forum, New Yorko mieste. “Aš! pagcidaujaipa,” bet pasirodo, 
supratau, kad nepaisant kur gi-jkad ne visai taip yia.
miau, koki buvo mano širdies! §įuo tarpu padarė nekurias 
jausmai, tiems asmenims aš pastabas iš neigiamosios pusės 
buvau ateivis — aš niekad ne-; draugas J. Kaškaitis, S. Ja- 
užmiršiu tos kelionės.” nulis, Baltrušaitienė (Laisvė-

Ben Kuroki įstojo į Armijos! 1°)- Mano kelios pastabėlės 
Oro Jėgas. Bet kada nuvyko už-jtilP0 Vilnyje. Tokios pastabos 
sienin, buvo raštininkas bom-jbei kritika, mano supiatimu, 
bėrio grupės. Anglija buvo ta- Yra normalus gyvenimo apsi
eis atakuojama ir nebuvo už-' reiškimas. Iš jų mes visi kaip 
tektinai kanonierių. Jis tapo ką pasimokiname, las naudin- 
kanonieriu and “Liberator.” ga ir pačiam knygos autoriui. 
Po penkių dienų trainiravimo Vienok, tos pastabos, nežinau 
išvyko į šiaurės Afriką. Jis at- i kodėl, kai kuriuos draugus 
liko 25 misijas, inimant baisias, baugina ? Kaip jos greit pasi- 
kautynes virš Rumunijos alie- rodo, tuojaus 
jaus laukų. Po tam galėjo vyk-į “kontrkritika” 
ti namon. Bet jis išpildė dar “tėvišku” tonu norima pasaky- 
penkias misijas. ti: “kaip drįsti”, primetant

.v . i i tz i i žalingumą, neteisingumą ir tt.Sugrįžęs ) Nebraska, Kuroki i . . . . . ,. „i vo i .» . A]. yra pamato baimintis?
jautėsi kaip mažas vaikas ... . ' 
tz i-1 x xr- • z- i Visai ne.Kalėdų ryte. Visi mate mano1 . . ...., , . ... i Pereita pavasari, kaip zmo-dekoracijas ir mano pasveiki- .. ... _ . . .„ ; me, Kompartijoj tęsėsi (vie

-xi .sai) apie du menesius, svarbėliau, Denver mieste bu-!. . .

kas nors išdygo. Ir taip su mu
mis šiame kare. Mes išvykome 
pasodinti sėklas, kurios į lai-

“Man Nebraskos valstijoj

įkaltinti žiaurumuose, šie japonai buvo lėktuvais at
gabenti iš Hankow i Shanghai stoti, iš kur jie perke
liami kalėjiman laukti karo kriminalistams teismo 
nuosprendžio.

Polemika ir Kritika
Bereikalinga Baimė. . .

Visa eilė draugių ir draugų 
pareiškė savo nuomones spau
doje apie knygą “B. G. Klai
da,” už ir prieš. Jų tarpe ir 
aš. Pas mus, paprastai, priim- 

pasakėita viską, ką tik padaro-

Schenectady, N. Y

Bet jis jau ilgai 
už dviejų savai-

ve lionis turėjo

Pittsburgh, Pakais čia gyveno daugiau lietu
vių, ir lietuvių visuomeninis 
veikimas buvo daug didesnis. 
Susitvėrus Lietuvių Socialistų 
Sąjungos kuopai, velionis Po
vilas į ją įstojo. Persiorganiza
vus į Komunistų Partiją, jis 
perėjo į jos eiles ir pasiliko 
jos rėmėju iki mirties. »•

Kaip tiktai iškildavo kokis 
svarbesnis reikalas, tai velio
nis visada būdavo pirmutinis 
prisidėti su auka. Susitvėrus 
Lietuvių Apšvietos Kliubui, 
1906 metais ir įsisteigus nuo
savą namą, jis dirbo jo nau
dai, užimdamas svarbesnes 
vietas net iki pat susirgimo. 
Pirmininkavo LLD 91 kuopoj. 
Iš SLA perėjo į LDS 18 kuo
pą ir aktyviškai darbavosi toj 
kuopoj. Buvo rimto būdo, 
draugiškai ir gražiai sugyve
no su visais. Ypač kliubietės 
ir kliubiečiai pasigenda jo. 
Jam mirus pasidarė didelė 
spraga, kurią nelengva užpil
dyti. Todėl, mes pasilikę, da
bar turime daugiau

Ligoniai
Teklei Yanušienei 

operacija Bostono 
Pranešama, kad jos
taisosi su kiekviena diena.

M. Gudzinskui padaryta 
operacija dėl patrūkimo. Jis 
greitai 
greitai 
nines.

Suaukojo Lietuvos Žmonėms
Pas dd. Juškaičius, Baden, 

Pa., įvyko draugiška vakarie
nė. Draugės Kavaliauskienė ir 
Vasiliauskienė užklausė dd. 
Juškaičių, ar galima parinkti 
aukų, ir jie su mielu noru su
tiko. Mat, drg. Juškaitienė 
pergyveno pirmą pasaulinį ka
rą Lietuvoje, tai žino, kaip 
sunku gyventi karo metu.

J. Briedis aukojo $5.
Po $1: M. Laurinaitienė, L. 

Vasiliauskienė, F. Budrienė, 
J. Kavaliauskienė, M. Einikie- 
nė, M. Batvinskienė, P. Kava
liauskas, O. Juškaitienė, J. 
Juškaitis, Mrs. Sally Witckos- 
key, F. Petraitis, J. Lacrcher, 
S. Waitkus. Viso. $18.

J. Kavaliauskienė,
L. Vasiliauskienė.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J. 
TEL. MARKET 2-5172

padirbėti.

Apie Velionį Povilą Ramoną

Gruodžio 1 d. mirė Povilas 
Ramonas. Iš Lietuvųs paėjo iš 
Miegėnų kaimo, Suvirliškio 
valsčiaus ir parapijos, Kėdai
nių apskričio. Į Ameriką atvy
ko 1902 metais, į Amsterdam, 
N. Y. Pagyvenęs ten trumpą 
laiką persikėlė į Schenectady.

Jis buvo išsimokinęs gele
žies darbų amato; buvo kalvis. 
Tas amatas jam geriau patiko 
ir jis gavo darbą American 
Locomotive kompanijos mašin- 
šapėj, kurioj ant mašinų dir
bo. Karo metu prisiėjo sun
kiai dirbti; reikėjo dirbti ilgas 
valandas. Tas nemažai paken
kė jo sveikatai. Pastaruoju lai
ku nesijautė gerai. Nuvyko 
pas gydytoją, kuris patarė ei
ti į ligoninę, 
neišlaikė —- 
čių numirė.

Iš giminių
vieną., brolį, kuris gyvena Am
sterdame ir kuris jį ligoje pri
žiūrėjo. Velionis, jausdamasis, 
kad einąs blogyn, paprašė 
brolio, kad atvežtų A. Gud- 
zinską. Man pribuvus, Povilas 
atsisveikindamas neužmiršo ir 
tų įstaigų, kurias jis visados 
remdavo. Sako, Laisvei, Vil
niai ir Lietuvos reikalams au
koju po $100 ir tegul jiems 
palieka laikraščių Šerai.

. Velionis buvo pašarvotas 
Griswald Funeral Home, iš 
kur gražaus būrelio draugių ir 
draugų buvo palydėtas į grau
žias kapines — Memory’s 
Gardens. Velionio draugai iš
tiko iš darbo, kad palydėti. 
Važiavo 10 automobilių. Ve
lionis likosi laisvai palaidotas. 
Išlydint, koplyčioj ir prie ka
po A. Gudzinskas pasakė 
trumpas prakalbėles.

Velionis Povilas apsigyve
no Schenectady laikotarpy 
Rusijos revoliucijos. Tais lai-

jas jau mato “pirštu pagrūmo
jimą”. Mes mielai . priimame 
savikritiką. Dėl minėtos kny
gos jau buvo apsčiai “iš abie
jų pusių” rašyta, ir, veikiau
siai, dar bus.

Netiesą Darbintas rašo, būk 
jį D. M. š. kritikay.o dėl var
tojimo žodžio “vidutinis”. D. 
M- Š. kritikavo ne dėl žodžio 
prasmės,' bet dėl neteisingo 
barbinto nusistatymo linkui 
inteligentijos, profesionalų ir 
biznierių.

D. M. Š. rašė:
“Dar blogiau išeina su Dar

binio nusistatymu, kad jis visus 
profesionalus ir inteligentus 
suverčia į vieną dudbę. Jam 
jie tarnauja turtų — pralobi- 
nw dievaičiui ir tiek. Šis nusi
statymas yra neteisingas!

“Ir kapitalizmo tvarkoj yra 
darbo inteligentija, kuri ne
tarnauja pralobimo dievaičiui. 
Daug Komunistų Partijos vei
kėjų, laikraščių redaktorių ir 
kitų galėtų turėti turtingesnį 
gyvenimą, jeigu jie rūpintųsi 
tik pralobimu. Bet jie dirba 
darbo žmonijos labui. Tokių ti
pų, kaip Mr. Budenz, mažai 
pasitaiko ir tas parodo, kaip 

! turčiai mielai priima tuos, ku
rie nueina saumylystės keliais.

, , j Drėbti visai inteligentijai to-lietuvių kalba, o ne-1 
prasmės žodžio

“kleckuš”?
prisipažįsta, 

žodžiu

padaryta 
ligoninėj.
sveikata

sveiksta. Išrodo, kad 
sugrįš į namus iš ligo-

A. Gudzinskas.

Pirkite Pergales Bonus!

Telcf. HUmboldt 2-7964

ėmiau autorių mokinti lietuvių 
kalbos. O kas link pastabėlės, 
kad žodžiai: “natiurmortai, ze- 
firiškas .. . nei kiek nepagraži
na kalbos,” nemanau, kad reikė
tų debatuoti. Juk mes visi de
juojame, kad ir taip perdaug 
esame prisiskolinę svetimų žo
džių, na, tai kokis reikalas ver
čia dar brukti lietuvių kalbon 
tuos naujus “natiurmortus, ze- 
firus” ir kitokius 

D. M. š. irgi
kiek vargo turėjo su 
“mamona”, o kaip knygos skai
tytojai, manote, galėjo suvirš
kinti “natiurmortą” be žodyno? 
Tiek apie kalbą.

Mano rašinys, vyriausia, lie
tė knygos turinį, o apie tai D. 
M. š. visai nekalba. Aišku, vie
niems knyga patinka, kitiems 
atrodo kitaip. Patinka ji di
džiumai ar ne, kitas klausimas. 
Apie tai ginčytis tuščias daly
kas. Tačiaus vieną dalyką teko 
pastebėti, jog nariai laiks nuo 
laiko reikalauja “kietesnių raš
tų”. Pastebėta tūlų Apskričių 
net priimtos rezoliucijos tuo rei
kalu . . .

Pagalinus, D. M. š. tiek “su
sirūpino 
suprato prasmės žodžio “vidu
tinis”. Aš nesurandu kitokio lie
tuviško žodžio, kuris pavaduotų 

į “average”. Pas 
D. M. š. išeina pavadinti viduti- 

, tebetarnaujan- 
“nemarksistinė” 

tame didelį pavojų... O pažiūra. Noriu paklausti: kaip 
draugas D. M. š. gali surasti 

i vidutinę amerikiečio algą; vi- 
Idutinio amerikiečio kultūros ly- 
gį, ir tt., be sudėjimo visus krū
von?

Argi mes nesakome, kad vi
dutinio amerikiečio sąlygos 
ant tiek geresnės už europie
čio; ar nesakome, kad viduti
nio amerikiečio politinis su
pratimas lygus supratimui 13 
metų amžiaus sovietinio piliečio. 
Ar čia yra keno nors įžeidi
mas? Nieko panašaus. Visi pri
imam tokį saikavimą kaipo 
mokslinį faktą. Tą saiką nau
dojo, gal būt, daugiausia K. 
Marksas, rašydamas “Kapita-

J. J. Kaškia ličius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N* J.

VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

suskumba su 
ir kokiu tai

vo kita pasaka. Paėmiau taksį. I b‘os> P?«>atin& ir prie to kar- angliška žodį • 
Kiti atsisakė su manim kartu “tos d'skus.jos, ir saviknt.ka, D. M. š. išein

■ tuomet irgi kai kurie draugai jnį profesionalą
.•t .1 • « z z . . . ..Turė-važiuoti. Baisiai įpykau.

jau vykti į Tokyo.”
Per tris mėnesius žmonės 

jam sakė, kad jis negalėjo vyk-1 
ti į Pacifiką. Nekurie patvar-

| tikrai buvo nuigandę — “ma-
i tė 
įkas pasirodė?

Šiandien visi matome, kad 
kymai jį sulaikys. Bet žymūs tai buvo sveikas ir naudingas 
piliečiai Californijoj, Nebras- dalykas, šiandien Kompartija 
koj ir War Relocation Authori-1 žymiai tvirtesnė visais atžvil- 
ty jam padėjo atsiekti jo tiks- giais- '
lą. “Lavinausi dėl B-29.” Čia' Arba paimkime Sovietų Są- 
žmonės nekreipė atydos į tėvų| jungą. Ten savikritika plačiai 
kilmę, nei į asmens spalvą.”

Tarnaudamas ant B-29, Ma- ^0]0 
rianas salose, Kuroki atliko 28) nnąl’ 
sunkių kovų misijas prieš ja-! 
ponus. Lygiai kaip bile norma-j 
lis jaunas amerikietis, jis daug 
nekalbėjo ir niekam nesakė, ko
dėl jis stojo kovoti prieš Japo-l 
niją.

Bet šimtams žmonių, kurie' 
lankė New York Herald Tri-1 pasimokinu ir esu dėkingas 
bune Forum, jis viską atpasa-| tiems, kuri tą suteikia, deja, iš 
kojo: j- -- -

“Aš .ne tik stojau į karą ko grūmojimą, 
voti prieš Vokietijos ir Japoni
jos fašistines idėjas, bet prieš 
tuos amerikiečius, kurie nesu
pranta principų laisvės ir ly
gybės, kas yra šios šalies pa
grindai.

“Iš manęs nėr kokis autori
tetingas žmogus. Nesu eksper
tas, nei koks ten milžiniškas 
ratas. Aš tiek žinau, kiek bet 
kuris jaunuolis iš Nebraska ži
no. Šiam kare kovojau bendrai 
su daug vyrų visokių tautų — 
su lenkais, žydais, vokiečiais ir 
kt. Mačiau daug sužeistų, ir, 
nepaisant iš kur jų tėvai ir pro
tėviai atvyko, jų kraujas 'buvo 
vienodas. Jų riksmai toki pat.”

“Atlikau 58 bombardavimo pasakyta: 
misijas. Mano rankos dreba, jog autorius pasižymi žodžių 
Naktimis negaliu miegoti. No-i meistriškumu. Tačiaus paliksiu 
rėčiau grįžti į Nebraską ir už-'tą kalbos žinovams įvertinti.” 
miršti apie karą, atsigulti pt>. Reiškia, savo rašinėlyje nesi-

į išsivysčius. Pas mus, gi, ot kaž 
kaip neprigyja. Kratomos iš

. Kad ir draugiškiausia 
! pastabėlė, sukelia nuožiūrą ir 
nepasitikėjimą, o kaip ką net 
išverčia iš balno. Už mano ke
lias pastabas (Vilnyje už lapkr. 
13 d.) draugas D. M. š. mane 

į plaka Laisvėje No. 276.
Iš gero analyzo, kritikos aš 

ir esu

ir su profe- 
mažai, bet 

ir pažangių 
nuoširdžiai 

judėjimą,

kius pareiškimus, kaip padarė 
Darbintas, gali tik ne mark
sistai.

“Tas pats yra 
sionalais. Tiesa, 
yra profesionalų 
biznierių, kurie
myli darbininkišką 
remia jį' aukomis ir džiaugia
si darbo žmonių laimėjimais 
nemažiau, kaip sunkaus dar
bo žmonės. Todėl ir tas pa
reiškimas, kad jie tarnauja 
tik pralobimo dievaičiui, kaip 
Darbintas sako, “mamonai”, 
taip pat yra neteisingas ir net 
žalingas.”

Pasiti(kime,\ kad su tuo viskas 
ir baigsis. i

Lenkijos valdžia prašys 
$500,000,000 paskolos iš A- 
merikos.

123 amerikonai kareiviai 
susivedė su filipinietėmis.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLeiunore 5-6191

tuvių, kitokių

F. W. Shalins
.; . • i ■■

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai j 

visose dalyse miesto. f
Tel. Virginia 7-4493 f

Namų Savininkai!

I
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau

į 355

pataisys mažais kaštais.
Senus Namus Apdarome šingeliais 

Ir Jie Atrodo Kaip Nauji
Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alcala Industries
Union Ave. cor. Grand st.,

Telefonas EVergreen 4-0753
Brooklyn, N. Y. L

NOTARY
PUBLIC IMwB 1 i 1

I I b l I ? I<8 ■ ®

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Kalbėti apie išimtis, žino
ma, galima ir reikia, tačiaus 

j D. M. Š. tegaunu tik pirštu pa-, išimtys nieko konkrečio nepa- 
. Įsako. Pav., mes surasime skur-

Nebūčiau iašęs_ šių pastabų, i darbininką, kuris galvą 
jei D. JV1. S. nebūtų pavartojęs gU](į0 už kapitalistinę sistemą, 

o antroj pusėj, taipgi rasime 
gana turtingų žmonių, kurie 
visai nebijo socializmo. Ir taip 

I visais klausimais rasime išim- 
įčių, įskaitant ir profesionalus, 
i bet tai nėra pamatas, ant ku
rio politinė veikla remtųsi. To
kia tai dvasia trumpai pasise
kiau ir savo straipsnyje. Ma
niau ir tebemanau, kad yra 
svarbu bile rašytojui, ypač iš 
progresyvių, surasti vidutinį 
(average) šalies charakterį 
rašomoj knygoj, tuomet bus 
realistine . . .

demagogijos. Pav., man prime-1 
ta žodžius: “fikcija”, “realiz-į 
mas” ir tt. Gi tikrenybėje, tuos i“ 
žodžius pavartojo draugai S.i,- 
Jasilionis ir J. Kaškaitis. Jasi-!z„- 
lionis pavadino knygą realisti-j 
ne, o Kaškaitis fikcija—išmis
tas. Ir tie žodžiai buvo mano 
rašinėlyje įdėti į svetimženk- 
lius. Tame rašinėlyj bandžiau 
nurodyti, kodėl knyga nėra “re
alistinė” ir tuo pačiu sykiu su
tikdamas su Kaškaičiu, kad tai 
“fikcija—išmislas”. Ten kuo-
mažiausia kalbėjau apie graž- 
kalbystę. Atbulai, mano buvo 

Reikia pripažinti, Garbintas

Nuo Redakcijos: —
Be reikalo Barbintas nuduo

da kankinį ir sako, būk jo pa
stabos kitus “baugina” ir už

Liūdesio valandoj kreip- 
kitės prie manęs dieną ak 
ar nąktį, greit suteiksi- 
me modernišką patarna- 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- Pfj 
sų šermeninė. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis o 
būsite patenkinti. Jį

1113 Mt Vernon St. ®
PHILADELPHIA, PA. K

Telefonas Poplar 4110 'fa

a 4'*

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemų yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru- Ember Fuel Co., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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Jungi. Valstijų Atstovas Gen 
Marshall Jau Chinijoj

Shanghai, gruod. 20. — 
Laikinasis Amerikos amba
sadorius Chinijai, generolas 
George Marshall atvyko į 
Shanghajų ir šį penktadienį 
jau bus laikinojoj Chinijos 
sostinėje Chungkinge. Jis 
tuojau pasitars su vidurinės 
Chinijos valdovu Chiang 
Ka-sheku, ypač apie nami
nio karo sustabdymą tarp 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų ir chinų komunistų.

Pakelta Kūrenamojo Žibalo 
Kaina Rytinėse Valstijose
Washington. — Kainų 

Administracija leido pakelti 
pardavinėjamo kūrenamojo 
žibalo bei kerosin. kainą ryt. 
valstijose pentkadaliu cento 
iki pusės cento. Tuomi nori
ma paakstint žibalo biznius, 
kad tiek daug jo nelaikytų 
sandėliuose, o pardavinėtų 
vartotojams.

Manila. — Čia teisiamas 
žiaurūnas japonų generolas 
Homma.

Iš KUR REIKIA AT
SAUKT KARIUOMENĘ
London. — Kad Amerika 

siūlė pirm laiko atsaukt so
vietinę kariuomenę iš Ira
no, tai pranešama, jog So
vietai mainais už tai pasiū
lė ištraukt Anglijos ir Jung. 
Valstijų kariuomenę iš 
Graikijos, Palestinos, Egip
to, Chinijos ir Indonezijos.

Kopenhagen, Danija. — 
Mokinių tėvai susirinkime 
nutarė palaikyt merginą 
mokytoją Katrinedalsvejen- 
se, nors ji susilaukė “netei
sėto” kūdikio.

*, Hęidelberg. — Pertrauk
tas šventėm talkininkų teis
mas prieš nacius karinius 
kriminalistus.

100,000 žydų vargsta 
vykiose Vokietijoj.

sto-

Pranašaujama nauja snie
gine audra šios savaites pa
baigoje.

Juokai iki Mirties
M. Zoščenko

Parašyti apie darbininką, 
kuris gyveno už mano kamba
rio sienos ir kas šeštadięnis 
maždaug apie 1—2 vai. nak
ties girtas- parėjęs sukeldavo 
visą namą ant kojų, aš jau se
niai ruošiaus. fr tai rengiausi 
padaryti ne dėl to, kad man 
nepatiko jo barzda, randuotas, 
perkirstas žandas, ar alyva ir 
suodžiais persisunkę rūbai — 
ne! Man atrodė, jog jis buvo 
visai simpatiškas žmogus: daž
nai mes pakalbėdavom apie 
tabako stiprumą apie kainas, 
indijos jogus ir fakirus, o kar
tą net visai gana plačiai išsi
kalbėjome ir apie politiką.

—žinote, ką, — pamažu ta
rė jis, — jums, kaip kaimy- 

• nui, galiu pasakyti, jog aš esu 
anarchistas!... Ir geriu tik 
todėl, kad girtam yra geriau- 

į šiai praktikuoti anarchizmą: 
darai, ką nori, kalbi, kas už- 
jo į galvą, spjauni, kur pa
kliūva ir už tai niekas tąvęs 
nešaudo ir nesodina ilgiems 
metams į kalėjimą. Nubaudžia 
tik už triukšmo kėlimą, už gir
tavimą... žinote, aš nepripa
žįstu jokios valstybinės san
tvarkos; net ir paties anar
chizmo aš taip pat nepripažįs-

■ tu —c ot, koks aš esu!
Tada čiupau jį už rankos, 

stipriai papurčiau ir paklau- 
[ siau:

—Tu girtas — a ?
—Aš? Dėl Dievo meilės! 

i Visai blaivus! Blaivutėlis! b— Na, tai, balandėli, eime 
i pas prokurorą! Turėsi jam 
I mano akyvaizdoje pakartoti 
i tai, ką dabar man kalbėjai.

siprašė, užtikrino, kad jis tik 
juokavęs ir po to, ligi šešta
dienio aš jo nemačiau'

šeštadienį ,kaip visuomet, jį 
parvežė vežikas girtą. Aš gir
dėjau, kaip ilgai jis su juo de
rėjosi, bjauriai keikėsi ir pa
galiau pradėjo muštis. Pravė
ręs langą, aš sušukau:

—Juk tu mušiesi! Ryt aš 
parašysiu žinutę į laikraštį, o 
poryt, balandėli, tave atleis iŠ 
fabriko!

—Ką jūs sugalvojote? — 
keldamasis nuo žemės suriko 
jis, —- či^ tik romėniškai — 
graikiškos imtynės! Mūsų fa
brike net toks ratelis yra įsi
steigęs. . . Mes čia tik juokau
jame... Renesansą atgaivina-
me. . .

—Kaip tat renesansą? Juk 
iš vežiko nosies bėga kraujas! 
Kas čia per renesansas! Ar ži
nai, ką kalbi?

—Kraujas? Nagi, Safrahie- 
vai, ar tai tikras kraujas? Aš 
manau, kad čia tik juokai! Pa
tvirtink tai ponui.

Po to tyliau, stipriai stukte
lėdamas vežikui į pašonę, pra
tarė : 1

—Patvirtink, nes aš rytoj 
tave ir mirusį surasiu. . .

žinoma, vežikas taip ir pa
tvirtino, kad čia buvo tik juo
kai, jog juodu esą geri drau
gai, nuo senų laikų gerai pa
žįsta vienas kitą, net žino vie
nas kito vardus, dalyvavę ke
liose bendrose sueigose, jau
nystėje kartu ganę bandas ir 
nėra jiems ko čia muštis. Pa
sibučiavę jie atsiskyrė, ir ta 
naktį, pirmą kartą po septynių

SUDIEV

STRĖNŲ GĖLAI
. . Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 

/jį} paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
' / Z1 Back Plaster! Lengvina skausmą, 

sustingimą, jveržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Dr. Howard Seksam, direktorius Jefferson Socialių 
Mokslu Mokyklos, čionai parodomas mokinant vieną 
klasę toj mokykloj! Jis dabar praneša, jog registracija 
sekamai dvylikos savaičių sesijai prasidės sausio 14-tą. 
Mokykla turi 130 skirtingais klausimais karšu, viso
kiausiose mokslo šakose, tarpe tu, istorijos, politikos, 
ekonomijos, kalbų, umjizmo, meno.

Penktas puslapis

HELP WANTED—MALE! HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

MAGUIRE INDUSTRIES
INCORPORATED

1437 RAILROAD AVE.
BRIDGEPORT, CONN.

REIKALAUJA

DIE MAKERS
KURIE YRA PATYS GERIAUSI-

TAIPGI

TOOL IR DIE DESIGNERS
SU MAŽIAUSIA 5 METŲ PATYRIMO 

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

CHERRY ST.

A (300)

NEAR BOSTWICK AVE.
BRIDGEPORT, CONN.

H -.. - - . . t-'

MODERNIŠKŲ KEPURIŲ ŠIAUDŲ 
OPERATORIAI

Patyrę prie Dailių šiaudų 
LANSEN HATS 

37 West 37th Street.
(298)

Bu v More Bonds •
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

čia tik vaidybų! Vienas veiks-j 
mas iš .operetės — “Nedore-i 
lio gyvenimas.” Jūs skaitote ! 
apie tai laikraščiuose — a?l 
Šitą operetę mūsų fabriko dar-! 
bininkai kitą šeštadienį vai
dins. . . Mes čia su Katryte 
repetuojame. Ar ne tiesa, Kat
riute ?

Dar nenustojusi kukčioti, 
žmona tyliai ištarė:

—Tiesa. . . Mes tik repeti
ciją darome. . .

—Repeticiją? — nustebo 
šeimininkė, — Na, tai gerai. 
Nuo pirmo, drauge, pasijieš- 
kok kambarį, kur nors užmies- 
tyj ir darykite ten visokias re
peticijas iš “Nedorėlių gyveni
mo.” Mums to pakaks!

—Tai ką! — suriko jis, — 
vadinasi, tu, piliete, ■ pradėsi 
drausti nuomininkams pajuo
kauti — a? žinai, kuo tai 
kvepia? Aš savo bute, taip sa
kant, esu viešpats ir, jeigu pa
norėsiu, 
galva ir 
riausius 
Aplamai, 
baigta —

Išsigandus, šeimininkė atsi
traukė ir užsirakino savo bu
te. Aš gi tariau :

—Vis vien aš parašysiu apie 
tave į laikraščius. Ir tai bus 
tik juokais.,.. Aš pajuokau
siu . . .

I Vakariene Lietuvos Žmonių 
Naudai

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas rengia vakarienę, 
šeštadienį, gruodžio 22 d., 318 
Broadway. Bostono ir apylin
kės lietuvius kviečiame atsi
lankyti. Bus specialė vakarie
nė ir šokiai. Bus prisiminimas 
lietuviškų kųčių. Bus paga
minta įvairių valgių, kokių iki 
šiol dar nebuvo.

Kviečia Gaspadinčs.

Newark, N. J

SIUVAMŲ MAŠINŲ

OPERATORĖS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Kadangi Alena Raguckienė 
apleido Newarką i]’ išvažiavo 
į Pennsylvanijos valstiją apsi
gyventi, tai į jos išleistuves su
sirinko keletas draugų ir drau
gių.

Svečiams besivaišinant, su
manyta parinkti aukų pagal
bai nuo karo nu kentėj tįsiems 
Lietuvos žmonėms. Aukavo šie 
draugai ir draugės: J. B. Pa- 
sęrpskis $5; J. ir M. žilioniai 
$2. Po .$1: A. Kazakevičius, 
B. Vasarienė, P. ir O. Kaza
kevičiai, A. Raguckienė, J. 
Kreivėnas ir Anna Snow. Viso

Aš apsisiautiau paltu, užsi- į kaimyninio gyvenimo mėnesių, 
dėjau skrybėlę, paėmiau laz- . darbininkus Anatolijus Remė- 
dą ir atsistojęs tarp durų lau->za nesukėlė namo gyventojų 

• kiau. ant kojų. Visas triukšmas, ku-
Ji išblyško. Jo keliai prade-i rį jis tąsyk kėlė, buvo nežino

jo virpėti, tačiau jis, žvilgte-: niškas knarkimas, galėjęs ir 
i rėjęs į mane, pamėgino misi- ■ mirusį prikelti.
i šypsoti ir tai jam visai neblo-' Praslinkus mėnesiui laiko 

: aš grįžau iš atostogų ir iš šei
mininkės sužinojau, jog mano 
kaimynas vedė.

—Pati jauna ir grąži, — ty
liai tarė ji, — bet, žinote, tas 
kipšas ją vanoja. . . Pirmą sa
vaitę buvo girdėti riksmas ir 
garsus verksmas. . . Sutvarky
kite jį! Jis jūsų bijo. . .

—Gerai, aš pasistengsiu jį 
sutvarkyti, — tariau aš, ir tuo 
metu šeimininkė, kažką betar
dama, nuščiuvo ir aš išgirdau 
už sienos moters riksmą. Pri
bėgęs prie jo 
pabeldžiau.

—Atidaryk 
kau.

—O kam 
griežtai paklausė jis.

—Tu atidarysi duris ar ne ?
Pažinęs mano balsą, greitai 

įis atidarė duris ir susigėdęs 
žvilgčiojo tai į mane, tai į šei
mininkę ir į jaunutę, gražią 
žmoną, kuri klūpojo ties lova, 
sutaršytais plaukais, perplėšta 
suknelės rankove, dar vis ne
nustodama kukčioti.

—Gyvuly! — ištariau, — ar 
"ražu skausti moterį — tokią 
njoterį, kuri yra sutverta mei
lei ir švelniam šeimos gyveni
mui? Ar padoru kWi ranką 
nrieš bejėgę ir beginklę mote
rį, kuri tau ligi mirties pasi
žadėjo būti draugu, dalytis su 
tavim džiaugsmu ir liūde
siu?... Na, gana jau juokų! 
Renkis — eisime kartu ligi 
tardytojo kąmęręs. . . Dabar, 
balandėli, kalėjimo jau neiš
vengsi! Pilietis, mušęs savo 
žmoną, — sodinamas į sunkių 
darbu kalėjimą! Jis maitina
mas blogiau, negu žmogžudys, 
o išėjęs iš kalėjimo niekur ne
gauna darbo! Renkis!

Jis priėjo prie manęs, savo 
sunkią, tepaluotą ranką uždė
jo man ant peties ir, primer
kęs akis, tarė:

—Juokaujate, gerbiamasis! 
Kas drįs sakyti, jog aš ją mu
šiau ? Ar tąmsta matei ?

—Aš girdęjau jos riksmą ir 
matau, jog ji ir dabar dar 
verkia, o čia., štai, sudaužyti 

1 indai ir perplėšta jos sukne
lė!

—Juokai, sakau aš

gai pavyko.
— Ar jūs tai rimtai sakote? 

—degdamas pypkę, paklausė 
jis, — aš pajuokavau! čia bu
vo tik juokai!... Prisiekiu 
jums, kad juokai... Apie 
anarchizma aš nieko nenusi
manau! Po šimts! Jūs neimki
te tai Į širdį, nes, iš tiesų, čia 
tik juokas — daugiau nie
ko!. . .

—žiūrėk, — pagrųsinau, — 
valstybėje privalo būti stipri 
ir gera santvarka! O toki 
paukščiukai tupdomi ten, iš 
kur, mielasis, netaip lengva iš
lėkti ! Daugiau taip nekalbėk!

Bailiai šypsodamasis, jis iš
ėjo iš mano kambario, būda
mas ant laiptų, kelis kartus at-

pradėsiu vaikščioti 
darysiu kitus įvai- 
cirkiškus triukus! 
tu privalai tylėti ir 
ar supratai ?

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA 

DUODAMA UNIFORMOS

durų aš stipriai

ęluris! — suri-

to reikia? —

Ačiū visiems draugams už 
aukas.

J. B. P.

Boston, Mass.
‘Perdaug nespausk! 
kad g a r o s p a u d i m as

MŪSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
Jsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta serų.
ŠĖRO KAINA $25

Visi norime, kad pažangioji Amerikos vi
suomenė turėtų tinkamą namą, kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų raštinės ię Laisvės spaustuvei.

Taipgi Turi Būt Gera Sale 
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti šėrų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną šėrą. i
Siųsdami už serus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-pjrdęri,ąi 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Ęyck St. Brooklyn 6, N. Y.

j ums!

Praslinkus savaitei laiko, 
mane pakvietė į fabriką.

—Aprašykite šį įvykį! — 
tarė direktorius, rodydamas į 
sprogusį katilą ir šalia gulin
tį sutraiškintomis galūnėmis 
žmogų. — Jis girtas pradėjo 
valdyti variklį. Užveizda .jam 
sakė: 
Matai,
siekia tris ketvirčius. . .

—“Juokai, 
Pabandysim 
mą. . .”

—Nespėjo 
pakaitos, kai 
guliavęs diržus, suriko jam, Į(*u delegatai 
kiek tik galėjo: “Ką 
urasimanai! Sulaikyk 
mą! Trys tūkstančiai 
kimu!... Mes išle1

. . ” Tačiau jis atšovė : 
žiūrėk savo darbo! Ne

bijok, aš tik pajuokauju!”
—Ir tuomet jis paspaude 

rankeną žemyn... laimei, 
kad aukų daugiau nebuvo! 
Parašykite apie tai. . .

Aš pasilenkiau ir pažinau 
garuos paskendusį savo kai
myną, kuris mėgo taip dažnai 
juokauti. Jo rūbai buvo tepa
luoti, kruvini ir dvokė degti
ne.

Ir aš turėjau parašyti apie 
tą darbininką, kuris taip ne
žmoniškai gėrėvsu manim kal
bėjo apie anarchizmą, mušda
vosi su vežikais, darydavo re
peticijas su savo jauna žmo
na ir, pagaliau, juokaudamas, 
padarė milžinišką nuostolį, ir 
be laiko surado sau mirtį.

žinoma, aš apie jį rašau ir
gi tik juokaudamas, nes kito
kios priežasties' iškelti tokį 
bjaurų girtuokliavimo pavyz
dį aš irgi nematau. . .

Mat, jis taip gėrė ir juo
kais leido savo gyvenimą ligi 
pat tos tragiškos mirties. . .

Verte P. K.
(Iš seno laikraščio)

— atsake 
katilo

jis. —

užveizda
darbininkas, 

diržus

atvesti
re-

spaudi- 
apsisu- ■

Klaidos Pataisymas
Laisvės No. 291, korespon

dencijoje iš Bostono, surašė, 
kas ką atstovavo Antrajame 
Am. Dem. Liet. Suvažiavime, 
kaip tai buvo praleistas LDS 
62 kuopos vienas delegatas. 
Turėjo būti: LDS 62 kuopos 

adv. P. Šimonis, 
K. Kubilius.'

D. J.

— KREIPKITĖS — 
t

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

f (299,

Nežinomi vyras ir moteris 
negrai mirė jų automobiliui 
nuriedėjus nuo Central Rail
road of New Jersey pervažos 
į Hudson upę prie Liberty St., 
New Yorke.

VALYTOJOS, Ofiainių Namų. Nuolat. 13b 
Kreipkitės tarp 4 ir 6 P.M. 

Mik su Pin- At. New York (Jit. 
v <

orų! LAISVES 
BANKIETAS 

IR 

BENDROVĖS 

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Ko-operatyvės 

Spaudos Bendroves ir 
Laisves Bendroves dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
Sausio-Jan. 27, 1946, pra
džia 10 vai. ryto, Grand 
Paradise Salėje, 318 
črand St., Brooklyn, N.Y.

Po suvažiavimo bus 
bankietas, tose pačiose 
salėse. Kadangi valgiais 
aptarnavimas įvyks atski
roje salėje, tame pačia
me budinkę, tai didžiojo
je salėje šokiai tęsis be 
pertraukos nuo 6:30 vai. 
iki vidurnakčio.

“Komandierius Goodwin,” 
užsiregistravęs su blondine 
viešbutyje Bossert, Brooklyne, 
ir pasimokėjęs “guminiu” če
kiu, areštuotas. Jį atrado tu
rinčiu ne blondinę žmoną ir 
esant tik inžinierių Townsend 
ant laivo “Lost Hill.”

_______ ... .. - L - -------——~

PRANEŠIMAI

Formoj 607 yra aiškinimas 
(angliškai) dviejų skirtingo 
dydžio dangtelių padarymui.

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y.

SO. BOSTON, MASS.
Gal prisimena kai kam Kalėdų 

šventės Lietuvoj, kuomet buvoin 
maži-jauni. Nekurie iš mūs grįžda
vome pas tėvelius, sykį į metus vi
sa šeima susirinkdavo, po sunkaus 
visų metų darbo pas ūkininkus-buo- 
žes. Ot, tai atminčiai geros draugės 
rengia Kūčias, šeštadienį, gruodžio 
22 d., 8 v. v., 318 W. Broadway. 
Maistą paruoš taip gerai, kaip kad 
mūsų motulės pateikėdavo. Ar atf. 
simenat? Visus kviečia Liet. Pag. 
Teik'. Kom., viet. skyrius.

(296-297)

DETROIT, MICH.
šeštadienio vakare, 7:30 vai. 

gruodžio 22 d., Draugijų salėjp 
4097 Porter, įvyks svarbus visuome
ninių klausimų susirinkimas. Ne vi
siems suspėta pasiųsti atvirutes. 
Visvien, kviečiame visus dalyvauti. 
— Komitetas. (296-297)

CLEVELAND, OHIO
Draugiškas vakarėlis, įvyks gruo

džio 22 d., pas dd. Tamošaičius, 
8903 Esterbrook Ave., (arti St. 
Clair ir 90th St.) Praleisime sma
giai ir draugiškai vakarą, o visa$ 
pelnas eis sušelpimui Lietuvos vat-. 
kūčių. — K. R. (296-297)
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Penktadienis, G rood. 21, 1945

NewWko^^ife^^Zlnlos Miestas Baltas, Gražus, 
Bet Pavojingas

Skulptorius Petras Rim 
ša Rašo Dr. Petrikai
Šiomis d ienomis dr. A. Pe

triką gavo žymaus Lietuvos 
skulptoriaus Petro Rimšos 
laišką. Pasirodo, kad Rimša 
gyvena ten pat, kur gyveno 
prieš karą. — Mickevičiaus 
gatvėje, Kaune.

Laiškas iš Lietuvos

bos Teikimo Komiteto Drabu
žių Centre, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, Leo. Gavrilovičius 
gavo iš Lietuvos nuo brolio i 
Vinco atvirėlę. Rašytą rugsėjo- 

Kretingos apskr 
Už 1 nokės km.
Gavrilovičius rašo, 
žmona ir dukteri- 

sveikatos pu
ls giminių visaip —

Ar Mūsų Jaunimas Tures 
Pasilikti Chinijoj?

Ką darė trys lietuvių suva
žiavimai greitesniam sugrąži
nimui mūsų kariškių iš Chini- 
jos ?

Ko jie pageidavo — taikos 
ar trečio karo?

Kaip tie suvažiavimai atsi
minė kare nukentėjusius Uo
tu vos žmones?

Ko laukia pasaulis iš Trijų 
Didžiųjų valstybių sekretorių- 
ministrų pasitarimo Maskvo
je? Ką reiškia Byrn’es’o nuvy

kimas Maskvon?
Ar Truman o administracija 

įvykdo rinkimuose duotą paža- 
• dą remti velionio prezidento 
Roosevelto iškeltą programą 
šešių dešimtų milionų darbų 
Amerikai, darbų visiems no
rintiems dirbti? Ar mes 
turime kokią pareigą ?

Tais ir kitais tolygiai 
biais klausimais kalbės:

Matas šolomskas, neseniai

jog 
būti
pas
inio

tame

Laikraščių Išvežiotoji 
Gavo Pakėlimą Algą
Skelbiama, kad laikraščių 

išvežiotojai gausią po $5 per 
savaitę algos priedo. Tasai 
priedas būsiąs išmokamas nuo 
rugpjūčio 18-tos, kada jie nu
traukė streiką gavę firmų pa
žadą leisti arbitracijai išspręs
ti ginčą.

Svečiuojasi New Yorke

23-čią, iš 
Skuodo v.,

Vincas 
kad jis su
mis išliko gyvi 
sėtinos, 
dar yra gyvų, yra ir amžinat
vėj ilsiančiuosių. Prašo tik 
laiško. Sako, nelaukiame ko
kių pašalpų. Dirbame savo že- Pacifiko sugrįžęs veteranas; 
męzper dienas ir naktis, mais
to turime, ko mums kito dau-' Newarko, 
giau norėti. I------------

Dr. J.

s var

Kaškiaučius

Eva Mizarienė,
Rojus Mizara.
Dainuos Aido Choras, vado

vybėje Aldonos Anderson-Ži- 
linskaitės.

Prakalbas rengia vietos lie
tuvių demokratines organiza
cijos. Tas ir svarba svarstysi
mų klausimų jau rodo, 
toks susirinkimas turėtų 
tikrai masinis, tačiau ši 
klausia sąlyga priklauso
jūsų. Komisija, maža grupė 
žmonių gali pasiekti tiktai jus, 
ši pranešimą skaitysiančius. 
Jūs jau galite pasiekti šimtus 
kitų lietuvių. Ar .jūs išklausy
site prašymo jiems apie šį 
masinį mitingą pranešti, Į jį 
pakviesti, liekasi jūsų valioj.

Komisija tikisi, kad jūs 
įsvarbinsite momento ir šio su
sirinkimo darbų svarbą,laukia 
iš, jūsų širdingos talkos. Tad—

Iki pasimatymo gruodžio 
21-mos vakarą, 7:30, penkta
dienį, Piliečių Kliubo salėj, 
280 Union Avė., Brooklyne.

Rengėjai.

Jau ištisą savaitę New Yor
ke leidžia Ned Brydon-Jack 
su žmona (maspethiete Mari
jona Tamulynaite). Atvykę iš 
11 o 11 y w oo d (C a 1.) sa v o b i z n i o 
reikalais, jiedu apsistojo Roo- 
sevelto viešbutyj New Yorke 
ir žada praleisti žiemos šven
tes su
Brydon-Jack yra R. ii- E. Mi- 
zarų švogeris; jis yra žurna*- 
lams reklamų parūpinimo biz
ny j.

savo giminėmis. Mr.

Gaisragesiui Atėmė 
Gyvastį

Pilnėtuos GM Bildingą Gaisras Paruošė Kariui
Masinį pikiotą prie GM Ril-1 Tragiškas Sutiktuves 

dingo ir demonstraciją Now ---------
Yorko šaukia Didžiojo New ( Tik prieš savaitę tarnaujan- 
Yorko Industrinių Unijų Ta- tis Seaboe skyriuje Rudolph 
ryba ši ketvirtadienį, gruodžio į Gustafson buvo tolofonavęs 
20-tą. šaukia paramai General savo žmonai smagią žinią, kad 
Motors stroikiorių. į jis tikisi būti namie pirm

Pikiotas įvyks 4:30 po pie
tų, prie 57th St. ir Broadway, 
Now Yorke. Pam arša vę, p ik io
tai susirinks masiniam mitin
gui į ton pat arti esantį Co
lumbus Circle. Kalbės Auto 
Workers, CIO, viršininkai R. 
J. Thomas ir Frankensteep.

Brooklyno Darbo Partija 
taipgi mobilizuoja savo narius 
šiam pi kietu i.

Unijos prašo ateinant į pi
kiotą atnešti ir dovanų strei- 
kieriams maistu ir žaislų vai
kams. Nori visas stroikiorių 
šeimas aprūpinti kalėdinėmis 
dovanomis.

♦

New Yorkas iki pereito 
virtadienio jau turėjo 8 
litis sniego ir tikėjosi 
ginu. Tai pirmas 
gruodžio sniegas nuo 1933 
metų. Tais metais dieną po 
Kalėdų buvo prisnigę 10 co
lių. Už vis gausiausis pirmka- 
lėdinis sniegas buvęs .12 colių, 
gruodžio 15-tą, 1916 m.

Pasipuošęs minkštu, baltu 
klodu miestas gražiai atrodo 
ir šviesu net nakčia. Bet daug 
kam trukdo, o dar kitiem ir 
pavojingas. Pavojingas turin
tiem gatvėmis važinėti — gat
ves susiaurėjo aukštiem snie
go slenksčiam susi k u opus prie 
šaligatvių, šaligatviai dar ne 
visur nuvalyti ir dėl to silp
nesniems sunku vaikščioti.

Didžiojo New Yorko srityje 
pereitą trečiadienį 
mirė dėl sniego.

Joseph Novick i, 
to ir mirė ištikus 
kai kasant sniegą 
mus, 18-05 105th 
ing.

George McGaffin, 56 m., 
White Plains, mirė klampoda
mas po sniegą diriguojant 
transportacijos trafiką.

Nežinoma moteris mirė 
šaligatvio Bronxe.

Edward Olsen, 32 m., 
Prospect Ave., Brooklyne, 
to ir mirė prie durų n’amo, 
423 Seventh Ave., kur jis, ma
tomai, norėjęs užeiti pasilsėti, 
pajutęs širdies ataką nuo per-' 
vargimo brendant po sniegą.

John De Marco, 10 m. bei*-

ket-
co- 

dau-
gausiausis 
nuo

5 asmenys

34 m., kri- 
širdies ata- 
priešais na- 
St., Flush-

ant

i

jis tikisi būti namie 
švenčių. Linksma žmona dar 
prinešė prie telefono dvimetę 
j ii dukryte.

Pereitą sekmadienį Gustaf
son as jau buvo kur nors kely
je link namų, bot nebe tų. 
linksmų namų. Naktį iš šešta
dienio apartmente kilęs gais
ras, kuris persimetė ir į Gus
tafson ų aukštutinį apartmen- 
tą. Ten užduso jų dukrytė ir 
Gustafson ieties motina, o Gus
tafson ionę istoriškai susirgusią 
nuvežė į ligoninę.

Jeigu ne būtinai turite kurį 
važiuoti, atsiminkite; vyriau
sybė tikisi ši mėnesį gelžko- 
liais parvežti apie 70,000 ka
riškių iš Pacifiko pajūrio ir 
gal ne mažiau iš Atlantiko pa
jūrio į mūsų šalies pietines ir 
vakarines valstijas.

Gruodžio 17-tą New Yorko 
buvę 13,222,897 pašaukimai 
telefonu.

t

Rado 8 Mėnesiu Vaiką
BMT West End linijos trau

kinyje pereitą trečiadienį ke
leivis rado ant sėdynės palik
tą 8 mėnesių berniuką. Išeida
mas iš traukinio jį atidavė ka
sininkui 71st St. stotyje, o iš 
ten policija nuvožė New Yor
ko pamestinukų prieglaudon.

Prisegtame prie drabužių 
i raštelyje sakoma, kad vaiko 
J tėvas miręs. Prašo gerai pri
žiūrėti vaiką. Motina guodžia
si neboišgalinti jį auklėti. Dar 
pažymi, kad jis esąs airių-ang-

.1

niukas, paslydo ir parvirtęs po 
praeinančiu auto tapo užmuš- hi kilmės, 
tas einant skersai Grand St., | 
prie Lorimer

Manhattan Beach Var 
tos Laikinais Butais

Brooklyn ietis 
vičius, linksmas 
ma išlikimu, 
Lietuvai pagalbos darbą, nors j / ---------
jo paties broliui jos ir nereikė- Į Esą sudaryti planai iš da- 
jo. Jis džiaugiasi padėjęs pri-| bartinės Pajūrio Sargybai sto- 
dengti tuos, kuriem pagalba ties, Manhattan Beach, pada- 
buvo reikalinga. i ryti 600 laikinų butų veteranų

šeimoms, jeigu . . .
Tam dar reikalingas Wash- 

ingtono vyriausybės sutikimas 
išrenduoti tą plotą penkiems 
metams. Jeigu... (ir vėl tas 
nelaimingas žodis) tą leidimą 
gaus, pataisas pradėtų tuojau 
ir butai būtų gatavi apie vi
durį vasario.

Kadangi ten yra centralinis 
šildymas, sakoma, tie butai 
būtų goresni už 98 nuošimčius 
mieste esamų1 apartmentų.

į Planuoja iš vieno barako 
padaryti 40 apartmentų — 16 
po du kambarius, du po tris 

į ir du 1 kambario apartmentus 
dėl pasikartojančio j kožname aukšte. Kožname 
Harleme, kur žmo-| aukšte jbudavotų du kamba- 

gyvena ankščiausia iri 
mirimų nuošimtis !

brolio su šei- ’ 
nesigaili dirbęs i

Pakėlus Kainas, Atsiras 
Supuvusio Sviesto

Miestas su Laužynėmisį
Tebegrąso Džiova

Sveikatos priežiūros Įstaigų 
aprokavimais atrandama, kad 
New Yorko miesto contraline 
dalis — Manhattan — tebetu
ri aukščiausį mirtingumą nuo 
džiovos. Ir tas mirtingumas ne 
mažėjąs, bet didėjąs.

Priežastimis nurodoma se
kamos: ankštuma ir palankios 
ligom sąlygos gyvenant ir dir
bant senuose laužuose, taipgi 
skurdas dėl pasikartojančio į kožname aukšte, 
nedarbo. Harleme, kur žmo-| aukšte įbudavotų 
nės gyvena ankščiausia ir irius sandėliams, 
biedniausia, mirimų nuošimtis' Net 2 kambarių apartmen- 
keleriopai didesnis už gerųjų i te būtų 2 šėpelės drabužiams 
sekcijų. * į ir maudynė.

Imant visą miestą bendrai, I 
kas Kietai miršta 46 iš 100,000 
gyventojų, Manhattane 80, o 
centraliniame Harleme 179. 9

Beždžionė Suprato 
Pavojų

Mrs. Catherine Eastman, 39 
m.J 4 vaiku motina, mirė nu
kritus ar nušokus nuo perva
žos Knickerbocker jai plau
kiant iš New Yorko į Staten 
Island.

Gaisragesybos Departmento 
tarnautojai suaukavę $15,000 
Alfred E. Smith’o paminklo 
fondui.

O gal ir nesuprato, tik dū
mu negalėjo pakęsti. Kaip ten 
nebuvę, stuboj laikoma bež
džionių k ė, suuodus dūmus, iš
kėlė tokį Šurną name, 373' 
Hudson Ave., Brooklyne, jog 
visus gyventojus sujudino. Pri
buvę gaisragesiai gaisrą užge
sino nespėjus paplisti po visą 
namą.

Ar jūs girdėjote, kad kar
vės streikuotų ar pinigines ro
ku nd as vestų ? Man dar nete
ko girdėti. O vienok, kartais 
tartum rimti žmonės ir Įstai
gos, mums tikrina, kad karvės 
tapusios aukštai aritmetiško- 
mis, kad jos pradėjusios savo 
pieną ir sviestą rokuoti pagal 
tą, kiek mes mokame už jį.

Taip mums kalba komerci- 
jinė spauda, taip kalba tik do
leriui tarnaujantieji radijai, ir 
garsūs kompanijų advokatai. 
Taip retkarčiais išsitaria ir 
ant kampo esantis krautuviu- 
kės savininkėlis. Taip išsita
ria tas, kuris tikėdamasis ka
da nors dar tapti milionieriu- 
mi, bijo- užgauti kompaniją 
pasakymu, kad sviesto yra, tik 
kompanijos pūdomas, kol pa
kels kainas.

Pamenamo, karo laiku, ka
da buvo kompanijų užsispirta 
kelti kainas, staiga karves bu
vo “sustreikavusios,” kaip ir 
dabar, negalėjai gauti sviesto. 
O paskui, . kada kompanijos 
pamatė, jog negalės pereiti 
per Roosevelto vyriausybės 
pastatytą kainoms rubežių, 
pradėjo sviestą parduoti. At
simename, 
dvokiantį, 
to, buvo 
dar labiau
buvo parduota muilui daryti ir 
kitiems panašiems tikslams.

Vartotojai kovojo prieš pa
naikinimą padalinimo. Jie nu
rodinėjo, kad tas paakstins 
lupikus vėl jieškoti kainų pa
kėlimo. Tas pildosi. Tačiau 
vartotojų organizacijos ir da
bar kovoja prieš kėlimą kai
nų. Jeigu su jomis kooperuosi
me, nepermokėsime, dar gali
ma laimėti. Kompanijos gy
vuoja tik dėl pelno. Be par
davimo jos negali pelno gau
ti, tad jeigu nesutiksime joms 
pelnus dauginti, jos parduos 
sviestą, kad ir su mažiau pel

nos taip joms geriau, ne
būti visai be pardavimų ir 

pelno. G.

BUY VICTORY BONDS!

iššaukinėjimas » . L

Gaisragesių o r g a n i zacija 
pasiūlė $500 atlyginimo tam, 
kas raportuos, padės sugauti 
ta, kuris be reikalo iššaukė 
gaisragesius prie Mathis Ave. 
ir New York Blvd., Jamaica, 
lapkričio 14-tą.

Gaisragesių
nėra juokai. Daug gaisragesių 
susižeidžia ir praranda gyvas
tis skubindami prie tikro gais- 

ji’o, iš jo gelbėdami žmones. 
; Prie minėto, nesamo gaisro 
jskubinant ištiko ant kelio ne
laimė, kurioje buvo mirtinai 
j sužeistas gaisragesis John Ei- 
i senman. Keturi vaikai liko i - • »; našlaičiais.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarūe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tol. EVergreen 4-0038

ft 
n 

H

ft:

Linkime Linksmu Švenčių

Sveikiname visus savo kostumerius Kalėdomis 
ir Naujais Metais. Visiems savo kostumeriams 
ir prieteliams linkime geros sveikatos ir linksmai 
praleisti šventes.

Turime malonumo pranešti, jog šiemet tinka
miau negu pernai galime patarnauti jums 
paukštiena ir kitokia mėsa sezono šventėse.

K. ŠIMANSKAS IR K. MIKSAS 
savininkai

QUALITY MEAT & POULTRY MARKET
378 Grand St., Tel. EV. 8-4608 Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

parsinešdavom jau 
aitru (rancid). Be 
kalbos, kad daug 
sugedusio sviesto

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Mnujer Sts.
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

no, 
gu 
be

Slaugė Nusižudė
Pa
En

Graži, 22 m. amžiaus 
tricia E. Grimes, turinti 
sign laipsnį laivyne, nusižu
džiusi vykdama atostogų iš 
Annapolis, Md., į Providence, 
R. L Jinai buvo pasisamdžiu
si kambarį viešbutyje Astor. 
Paliktame raštelyje atsiprašo 
motinos, bet žudymosi prie
žasties nesako.

BIZNIERIAI, SKELBKITE S 
f 3ASIVT .

IT

IL“ RESTAURANT |SQUARE
j STANLEY RUTKŪNAS
g SAVININKAS

į PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
t PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

| Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
i ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

f 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
£ Tel. EVergreen 4-9612

1

i

GREEN STAR BAR & GRILL I
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laika praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

ŠEŠTADIENIPARĖ KIEKVIENĄ
□ n n

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

I

J-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai j 
■įruoštas atskiras į 
kambarys užėjimui ] 
grupėm s. Nedė- į 
liomis atdaras nuo J 
1 valandos 1 dieną j 
iki vėlai. <

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

j 459 GRAND ST.
įf. (Skersai nuo Republic Teatro)

ROBjERT LIPTON, Jeweler

701 Grknd St. Brooklyn, N. Y.
Tel. Sr. 2-3173 ATDARA VAKARAIS

r




