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KRISLAI
Denikinas ir Abramavičius. 
Amerika ir Gen. Franco 
Jugoslavai Neįleido Anglus. 
Brošiūra Apie Karaliaučių. 
Laisves Jubiliejus.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Caristas generolas Deniki
nas, kurio armija Ukrainoj 
žydų vaikus, moteris ir sene
lius šimtais žudė, prisipažino, 
kad palaiko artimus ryšius su 
žydu Abramavičium, vienu iš 
nuolatinių Sovietų Sąjungos 
priešų. Ir tą pačią dieną Abra
mavičius socialistų Forwarde, 
ir Denikinas savo prakalboj 
reikalavo “Europos bloko 
prieš Sovietų Sąjungą.”

Amerikos valdžia parduoda 
didžiulius karo lėktuvus Ispa
nijos fašistų generolui Franco. 
Reiškia, mūsų ginklai ir vėl 
bus atsukti prieš Ispanijos de
mokratiją.

Antonio Aguirre, preziden
tas Baskijos (šiaurinės Ispa
nijos), kuris yra Londone, sa- 
ko, kad Ispanijoj^ partizanai rūmas 285 balsais prieš 155
veda karą prieš generolą 
Franco. Jis kelia protestą 
prieš ginklavimą fašistų Ispa
nijos.

Turčių spauda šumijo, būk 
Amerika “nesikišo” i Chini
jos vidaus reikalus. Vasario 6 
d., New York Times įtalpino 
paveikslus, kurie Chinijoj nu
traukti lapkrityj, 1945 metais. 
Tuos paveikslus Washingtone 
tik dabar paliuosavo. Jie aiš
kiai parodo, kaip mūsų mari
nai ir lėktuvai gelbėjo gene
rolui Chiang Kai-shekui.

R e a k c i ninkas Constantin j 
Brown verkia, kad Jugoslav!-' 
jos pąrtizanai nuginklavo ang-; 
lūs, kada tie išlipo Jugoslavi
joj, kai iš ten nacius varė 
Raudonoji Armija.

Sako, jeigu ne tas Tito, tai 
ir Jugoslavija būtų “laisva,” 
kaip dabar yra Graikija. Jis 
“laisvę” mato tik ten, kur na
cius pakeitė atsistodami prie 
galios savi fašistai ir reakci
ninkai.

šiemet Lenkija turi gauti iš 
UNRRA vertės $471,000,000 
pagalbos, tame skaičiuje, 1,- 
000,000 tonų maisto. UNRRA 
tam ir sutverta, kad teikti pa
galbą toms šalims, kurios nu
kentėjo kare.

Bet labai bloga, kad iki šiol 
ta organizacija pusę savo pa
galbos atiduoda bėgliams Vo
kietijoj, kurių tarpe yra mil
žiniška didžiuma fašistų ir hit
lerininkų.

Sovietų pulkininkas V. Ve- 
ličko yra tankų komandierius , 
ir kartu gabus rašytojas. Jis i 
plačiai aprašė sumušimą na
cių Koenigsberge (Karaliau
čiuje), Berlyne ir japonų Man- 
džurijoje.

Kiekvienu klausimu išleista 
atskiros brošiūros, kurių kiek
vienos spausdinta po 500,000 
kopijų.

New Yorko Daily News agi
tuoja už karą prieš Sovietų 
Sąjungą, žinoma, uždeda ant
galius: “No Fight Russia,” McNearą. Nes jisai šmuge- 
bet rašo už karą, pasakoja, liavo ginklus prieš streikie- 
būk Sovietų Sąjunga nori at- rius.
imti iš Amerikos Alaską, Al- _:_____________
leutų salas, paskui daro išva- .
das» kad Amerikai “rėikalin- London. Syrijos ir Le
gos Kurilų salos.” Reiškia, bano atstovai Jungtinių 
reikalingas karas išvarymui Tautų susirinkime vėl rei- 
Sovietų iš Kurilų salų, iš Kam- kalavo, kad anglai ir fran- 
čatkos, o jau paskui ir iš Si- cūzai atšauktų savo kariuo- 
biro, kaip japonai, kad šaky- menę iš tų kraštų.
davo. ★ ★ ★

Balandžio 11 dieną sukan
ka 35-ki metai, kaip pradėjo 
eiti mūsų dienraštis Laisvė. 
Laisvė pradžioj buvo savait
raštis, vėliau dukart-savaitinis 
ir 28-ti metai yra dienraštis.

Reikėtų, kad mūsų organi
zacijos, pavieniai skaitytojai, 
profesionalai1 ir biznieriai pa
sveikintų Laisvę su jubiliejum. 
Taipgi parašytų iš praeities. 
Redakcija, iš savo pusės, pa
sirūpins pateikti jubiliejinių 
raštų ir išleisti bent dubelta- 
vai padidintą numerį.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

. Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Kongresmanai Užgy- 
rė Case'o Sumanymą 

Prieš Streikus
Case’o Bilius Siūlo Indžionkši- 
nus, Streikų Šaldymus, Užgina 

Pritarimo Streikus ir tt.
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų

priėmė republikono Fr. Ca
se’o sumanymą griežtai ap
rėžti streiko teisę. Už Ca
se’o pasiūlymą balsavo ir 
109 pietiniai demokratai 
kartu su 149 republikonais. 
Prieš tą sumanymą pasisa- ■ 
kė 120 demokratų, 33 repub- 
likonai, darbietis Vito Mar- 
cantonio ir progresistas 
Merlin Hull. Case’o bilius 
dabar perduotas senatui 
spręsti.

Ką žada Case’o Bilius?
K o n g resmanų priimtas 

Case’o bilius reiškia štai 
ką: Jis uždraudžia pritari
mo (simpatijos) streikus ir 
boikotus.

Užgina streikierių pikie-

Argentinos Policija 
Kardais Kapojo 
Demonstrantus

*
Buenos Aires. — Raita 

Argentinos policija užpuolė 
kelis tūkstančius demons
truojančių žmonių ir - kar
dais sužeidė keletą asmėnų. 
Demonstrantai sveikino de
mokratinius kandidatus į 
prezidentus ir vice-prezi- 
dentus, Josę Tamborinį 
Enrique Moscą.

ir

SUIMS KETURIS 
STREIKIERIŲ 

ŽMOGŽUDŽIUS
Iš
ke

li’

Bloomington, III. — 
duota warrantai suimt 
turis Toledo, Peorijos 
Western Geležinkelio sar
gus, kurie nušovė du strei
ko pikietininkus, mašinis
tus A. W. Browną ir E. K. 
Aschoną. Geleži nkeliečių 
Brolija reikalauja teist ir 
g e le ž i n k elio pirmininką

RINKIMŲ VAJUS TARYBINĖJE LIETUVOJE VEIKLIAI VYKSTA
Visoj Tarybinėj Lietuvoj 

vyksta susirinkimai piliečių 
ir kandidatų, nominuotų į 
Aukščiausią Tarybą. Justas 
Paleckis, Lietuvos preziden
tas, neseniai kalbėjo didžiu
liuose susirinkimuose Ro
kiškyj. Klausovai entuzias
tiškais delnų plojimais svei
kino Paleckio kalbą apie is
toriją Lietuvos draugišku
mo su sovietinėmis tauto-. 

tus “su prievarta,” o ir pa
prastas streiklaužių stabdy
mas galima pavadint, “prie
varta.”

U ž d r audžia darbvedžių 
(formanų) unijas.

Leidžia plačiai vartoti fe- 
deralių teismų indžionkši- 
nus - drausmes prieš strei- 
kierius.

Įgalina traukt teisman 
unijas ir kompanijas už jų 
sutarčių laužymą.

Per 30 dienų užšaldo-su- 
stabdo gręsiančius strei
kus.

Įsteigia 6 asmenų tarpi
ninkavimo komisiją; ir jei
gu darbininkai ir fabrikan
tai pasiduoda komisijos 
sprendimui, tai vieni ir kiti 
turi galutinai priimt jos 
sprendimą.

Kitas Karinis Japony 
Piktadaris Kreipiasi 

I Aukščiausią Teismą
Manila.— Japonų genero

las Masaharu Homma, čia 
teisiamas kaip karinis kri
minalistas, pasiuntė prašy
mą Aukščiausiam Teismui 
Washingtone. Jis prašo iš
traukt .jo bylą iš karinio 
teismo ir įrodinėja, kad ta 
byla priklausanti civiliam 
teismui.—Praeitą pirmadie
nį Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas 8 balsais 
prieš 2 atmetė panašų pra
šymą generolo Yamashitos, 
buvusio japonų komandie- 
riaus Filipinuose. Karinis 
teismas nusmerkė Yamashi- 
tą mirtį.

Gen. Homma prisipažino, 
kad japonai pagal jo įsaky
mą suruošė mirties marša- 
vimą Bataane, Filipinuose. 
Tame maršavime žuvo 17,- 
000 amerikonų ir filipinų.

DAR 5 ASMENYS NUKAUTI 
PALESTINOJE

Jeruzalė. — Anglai ofi
cialiai pranešė, kad ginkluo- 

! ti žydai užpuolė karinę an
glų stovyklą ties Tel Aviv 
ir pasigrobė ginklų ir šovi
nių. Susikirtime nušauta du 
anglų kareiviai ir trys žy
dai.

mis, apie vokiečių okupaci
jos laikus ir apie tikros lai
svės ir nepriklausomybės 
laimėjimą.

Pulkininkas Matieka rin
kiminiame mitinge Taura
gėje nupiešė garbingus žy
gius, kuri uos lietuviški 
Raudonosios Armijos pul
kai padarė karo metu. Sa
lė skambėjo skardžiais svei
kinimais, kada šis’ mylimas
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VOKIEČIAI DIRBS 
ANGLIJOS SVAR

BIUS DARBUS
London. — Anglų valdžia 

paskelbė, kad vokiečiai ka
ro belaisviai bus gabenami 
iš Vokietijos, Kanados ir 
Amerikos į Angliją; sako, 
kad jie Anglijoj dirbs “svar
biausius darbus, kuriems 
trūksta anglų.”

Anglai Laiko Nacius 
Dinamito Fabriko 

Viršininkais
Viena, Austrija.—Karinė 

anglų valdžia Styrjjoj, Aus
trijos provincijoj, laiko na
cį vokietį Edgarų von Lo- 
rentzą direktorium dinami
to fabriko St. Lamprechte 
ir kitus hitlerininkus. An
glų komanda atmetė darbo 
unijų reikalavimus paleisti 
nacius iš vadovybės tame 
fabrike. Anglų oficieriai net 
grūmojo komunistui Styri
jos seimelio atstovui Plo- 
etzl’ui, kurį buvo pasišaukę 
apklausinėti. Paskui jie tu
rėjo atsiprašyt Ploetzlį.

Pagal nacių skundą, an
glai areštavo socialdemo
kratą fabriko perdėtinį. Na
ciai grūmoja pavaryt nepri
tariančius jiem darbinin
kui.

Trumanas Pataria 
16c. Priedų Skerdy

klų Darbininkams
Washington. — Preziden

to Trumano paskirta faktų 
j ieškojimo komisija patarė, 
kad didžiosios skerdyklos 
pakeltų 16 centų per valan
dą algas 90,000 savo darbi
ninku, kurie dabar strei- 
kuoja. Komisija sako, sker
dyklos galėtų iš reguliarių 
pelnų pridėti darbininkams 
po 5 centus valandai, o už 
kitus 11 centų valdžia atly
gintų, leisdama pakelt mė
sos kainas bei duodama 
skerdyklom tiesioginės fi
nansų paramos.

Darbo Federacijos Mėsos 
Pjaustytojų Unija Chicagoj 
tuojau užgyrė prezidento 
komisijos pasiūlymą. • CIO 
Skerdyklų Darbininkų Uni
ja dar neatsiliepė.

AMUNICIJOS SPROGI
MAS UŽMUŠĖ 15

Kopenhagen, Danija. — 
Susprogo sandėlis su 10 to
nų vokiškos amunicijos ties 
Oksboel karine stovykla. Li
ko užmušta 2 danai ir 13 
vokiečių.

lietuvių tautos didvyris už- 
jjo ant kalbėtojų pagrindų 
ir kada nuo jų nuėjo.

R i n kiminiame susirinki
me Marijampolėje kalbėjo 
generolas Vitkauskas, Rau
donosios Armijos generali
nio štabo Karinės Akademi
jos mokytojas. Jis su pasi
tenkinimu atžymėjo, kad iš 
tos akademijos išėję kari
ninkai daug prisidėjo prie

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIL

Manuilskis Smerkė Anglus, kad
Jie Vartoja Japonus Karui 
Prieš Indonezijos Žmones

Anglai Sako, Mac Arthur as Liepė 
Jiem Įsiveržt į Indoneziją;

Atmeta Tyrinėjimų Komisiją
London. — Sovietinės 

Ukrainos užsieninis minis- 
teris ir-jos delegatas Jung
tinių Tautų susirinkime, 
Dmitrijus Z. Manuilskis 
vas. 7 d., kaltino Angliją, 
kad ji kariniai kišasi į vidu
jinius Indonezijos reikalus. 
Manuilskis nurodė Saugu
mo Tarybai, kad ne tik pa
tys anglai puola indonezus, 
paskelbusius savo respubli
ką; anglai siuntė ir japonus 
į karo veiksmus prieš Indo
nezijos žmones, kovojančius 
dėl nepriklausomybės • nuo 
Holandijos. Manuilskis to
dėl pasiūlė, kad Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba pa
siųstų savo komisiją ištirti 
dalykus Indonezijoj ir pa
sistengtų įvykdyti taiką.

Holandijos delegatas, už-

Indėnai Bruzda, Užtar
dami Savo Tautiečius 
Angliškame Teisme
New Delhi, Indija. — An

glų teismas veda bylas 
prieš Indijos Tautinės Ar
mijos narius. Anglai teisia- 
juos, kaip išdavikus ir Ja
ponijos bendradarbius. O 
Indijos tautininkai vadina 
teisiamuosius patrijotais ir 
kankiniais.

Indijos Tautinė Armija 
daugiausiai susidarė iš 20,- 
000 indėnų Anglijos karei
vių, kuriuos japonai paėmė 
į nelaisvę. Paskui tie belais
viai išvien su japonais ka
riavo prieš anglus Burmos 
ir Malajų frontuose. Jų tau
tinis vadas buvo Subhas 
Chandra Bose. Sakoma, jis 
žuvęs belėkdamas į Japoni
ją. Dar pirm karo pabaigos 
anglai pakorė 9 tokius in
dėnus, o kai kuriuos kitus 
nusmerkė kalėti iki gyvos 
galvos.

LEBANO ARABU STREIKAS 
PRIEŠ ŽYDUS

Beirut, Lebanas. — Ara
bai Lebane įvykdė visuotiną 
vienos dienos protesto strei
ką. Jie streikavo dėl to, kad 
Anglija nutarė įleisti po 
1,500 žydų kas mėnesį į Pa
lestiną apsigyventi.

Sovietų pergalės laimėjimo 
kare, taigi ir prie Lietuvos 
išlaisvinimo.

Kauno įgulos rinkikų mi
tingas karštai sveikino, sa
vo kandidatę Mariją Luko
ševičienę.

Rinkiminis susirinkimas 
Utenoj entuziastiškai pa
sitiko kandidatus Stasį Api- 
valą ir Danutę Stanelienę.

Augalinio aliejaus fabri- 

sieninis ministeris E.
Kleffens atmetė tyrinėjimo 
komisijos siuntimą į Indo
neziją; girdi, tai “ne Sau
gumo Tarybos biznis.”
Bevinas Sako, jog MacAr- 
thuras Pasiuntė Anglus į

Indoneziją
Anglijos delegatas, užsie

ninis ministeris Bevinas, 
atsakydamas Manuilskiui, 
sušuko: “Aš sakau, jog 
tamsta meluoji, kad mes 
užpuolėme indonezus. Gene
rolas Douglas MacArthur, 
vyriausias talkininkų ko- 
mandierius, paskyrė nema
lonią pareigą siųst anglų 
kariuomenę į Indoneziją.”

Bevinas pasakojo, kad 
anglai atvykę į Indoneziją 
gelbėti internuotus talkinin
kų piliečius, o indonezai,

SOVIETŲ PROKURORAS 
REIKALAUJA AŠTRIAI 

BAUST NACIUS

Nurnberg, vas. 8. — Teis
me prieš nacius karinius 
k r i m i n a listus, sovietinis 
prokuroras generolas Ro
man A. Rudenko reikalavo 
aštriai nubaust Hermanną 
Goeringą ir 20 kitų nacių 
vadų. Rudenko priminė, kad 
pagal jų įsakymus hitleri
ninkai išžudė milionus civi
lių žmonių. Tai žmogėdžiai 

godūs plėšikai, pastebe- 
Rudenko.

ir
jo

BRIGGS AUTO.
DARBININKAI

LAIMĖJO
Detroit. — Briggs kom

panija, gaminanti automo
bilių viršus, pasirašė sutar
tį su CIO Automobilių Dar
bininkų Unija. Briggs dar
bininkai gaus po 18 ir pusę 
centų priedo per valandą.

GAL VĖL REIKĖSIĄ RA- 
CIONAVIMO ŠTAMPŲ 

MĖSAI PIRKT
Washington.—Prez. Tru- 

manas sake, gal iš naujo 
teks įvest mėsos racionavi- 
mos štampas Amerikoje, 
jeigu norėsime gelbėt nuo 
bado 10 iki 15 milionų žmo
nių talkinirikiškuose ir nuo 
nacių atvaduotuose Euro-imo demonstracijas Jeruza- 
pos kraštuose. Įėję, pasitikdami sugrįžusį '
---------------------------- 1------ savo vadą Jamalį ei Hussei- :- 

ni, žydų priešą. Anglai bu- : 
vo ištrėmę Husseinį į Af- j 
riką, kaip nacių draugą. 
Husseini’o šeimos nariai ir 
sębrai karo metu buvo pri
siglaudę Vokietijoje. Angli
ja paskutinėmis dienomis 
sugrąžino juos į Palestiną; 
tuo būdu pastiprino arabų ‘ 
judėjimą prieš žydus Pales- į 
tino j.

ko darbininkai nuoširdžiai 
priėmė savo kandidatą Bar- 
tašiūną Vilniuje.

Rinkimų vajus juo aukš
čiau pakėlė žmonių susido
mėjimą Tarybine Konstitu
cija. Visi turimi jos egzem
plioriai buvo išpirkti, ir 
Valstybinė Leidykla turėjo 
ant greitųjų išleist naują 
konstitucijos laidą.

Tarybinių žinių Biuras.

LAISVE-LIBERTY
Tile Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
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Brooklyn 6, N. Y.
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girdi, “šaudę į anglus.” Be
vinas taip pat atmetė Ma- 
nuilskio reikalavimą siųsti : 
Jungtinių Tautų komisiją į 
Indoneziją.

Manuilskis savo pareiŠki-l 
me sakė, jog anglai, varto- 

yan darni net japonų karinome- ■ 
nę prieš indonezų tautinį 
judėjimą, laužo Jung. Taut. | 
čarterį dėlei tautinės žmo- , 
nių laisvės, “ardo Jungtinių 
Tautų Organizacijos pa-1 
grindus, o toki žygiai netu- j 
rėtų būti pakenčiami.” Ma- Į 
nuilskis nereikalavo, kad | 
anglų kariuomenė būtų iš 
ten atšaukta, tik skundė 
anglus už tai, kad jie slopi
na tautinius indonezų troš-1 
kimus.

SAMDO VETERANUS
KAIP STREIKLAUŽIUS

Lancaster, Pa. — Kompa
nija pasamdė 9 veteranus 
dirbti užstreikuotuose gat- 
vekariuose. Tie veteranai 
patys pasisiūlė patarnauti.

Kaltina Jungt. Valstijas \
Už Pilietinį Karą |

Chinijoj fl
New York. — Čia atvy

kęs Anglijos Oxfordo Uni-* 
versiteto profesorius Mi
chael Lindsay tvirtino, ' kad I 
Amerikos įsikišimas užkūrė 
pilietinį karą tarp Chinijos 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų ir chinų komunistų. Lin
dsay andai ištrūko iš japo- I 
nų Chinijoj. Dabar jis sa
kė, jog buvęs Amerikos 
ambasado rius Chinijoje 
gen. Hurley įpasakojo Wa- 
shingtonui, kad chinų ko- l 
munistai esą silpni ir už- Į 
teksią tik nedidelės amen- I 
konų paramos tautininkams i 
kad sumuštų komunistus.

KAIP NUBALSAVO TUG- 
BOATŲ STREIKIERIAI? !

New York, vas. 8.— šiuos 
žodžius berašant, dar nėra 
žinios, ar pagalbinių tug
boat laivukų darbininkai 
nubalsavo priimti ar atmes
ti sąlygas, pasiūlytas dėl jų, 
streiko baigimo.

Jeruzalės Arabai Iškilmingai 
Pasitiko Sugrįžusį Nacišką | 

Vadą Husseini
Arabai su-Jeruzalė.

ruošė trukšmingas sveikini-

ORAS.—Bus šilčiau 
dalinai apsiniaukę.
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Molotovo ir Kalinino Įspėjimai
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų liau

dies komisaras V. Molotovas ir prezi
dentas M. Kalininas padarė pareiškimus 
tarptautiniais klausimais. Tie pareiški
mai yra labai svarbūs ir įspėjimas An
glijos valdonams, kaip ir kitų šalių bur
žuaziniams demokratams, kad jie turi 
atsisakyti nuo dabartinės žalingos anti- 
sovietinės politikos. Šie įspėjimai galima 
prilyginti tik prie Ždanovo įspėjimo, pa
daryto 1939 metais.

Ką gi jie pasakė? Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michailas Kalininas nurodė, 
kad reakciniai socialistai, kaip Bevinas 
ir Blumas, stengiasi ardyti pasaulinių 
darbininkų vienybę, užsiima melaginga 
prieš-sovietine propaganda, kenkia pa
saulinei taikai ir po “demokratijos, vė
liava” stengiasi pravesti imperializmo 
politiką. Kalininas nurodė, kad Bevinas 
laikosi politikos, kaip seniau MacDonal- 
das. Blumas nesiskiria nuo Vandervel- 
dės, kad anglų ir francūzų reakcinė so
cialistų klika bendrauja su vokiečiais so
cialistais, kurie taip neseniai bendravo 
su hitlerininkais.

Molotovas pareiškė, kad pasaulinė tai
ka nėra apsaugota, kad Anglijoj oku
puoto j Vokietijos daly j yra šimtai tūks
tančių ginkluotų vokiečių armijos karei- 
vių-nacių, kad anglai užlaiko lenkų fa
šistų armiją ir Italijoj, kad taip pat yra 
organizuojama ir ginkluojama prieš So
vietų Sąjungą rusų baltagvardiečių kor
pusas. Jis sakė, kad reakcines ir fašisti
nes armijas užlaiko “mūsų talkininkė” 
—Anglija. Jis nurodinėjo, kad tokis An
glijos ir kitų elgėsis yra žalingas taikai.

Molotovas linkėjo pasisekimo Jungti
nių Tautų Organizacijai, kurios tikslas 
turi būti pastoti karams kelią, bet tuo 
pačiu kartu jis sakė, kad Sovietų Są
jungos apsigynimo jėgos yra tvirtos ir 
bus dar daugiau tvirtinamos.

Šie Sovietų Sąjungos vadų persergėji
mai turėtų prablaivinti protą tų bur
žuazinių politikų, kurie mano, kad jie 
gali apgauti savo talkininkę. Tas turėtų 
priversti juos atsisakyti tos taikai ža
lingos politikos.

Krimiaalistat Naciai ir Ją
“Advokatai”

Kada Nurenberge patys naciai šalta
kraujiškai prisipažįsta, kaip jie dešim
timis tūkstančių žudė nekaltus žmones, . 
tai Jungtinių Tautų Organizacijoj, Lon
done, Uruguayans atstovas B. F, Medi
na padarė įnešimą, kad nebausti mirčia 
nacių vadus. Kas tam priešingas, tai jis 
jam akis drasko, gindamas “principus ir 
savo įsitikinimus.”

Labai teisingai jam atsakė Ukrainos 
delegatas D. Manuilskis pareikšdamas:

’ “Jeigu šis pasiūlymas nebūtų padary
tas Jungtinių Tautų Organizacijos na-

I rio, tai aš būčiau manęs, kad jis atėjo iš 
Vokietijos. Nejaugi Uruguayans ponas 
delegatas nežino, kad vien Kijevo mies-
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te naciai nužudė 127,000 civilių vyrų, 
moterų ir vaikų f Ir kituose miestuose 
mano šalyj jie žudė ne šimtais, bet tūks
tančiais, taip, kad priskaitoma milionai 

[ nacių aukų !
“Aš norėčiau žinoti, — tęsė Manuils- 

kis,—ar delegatas žino, ką reiškia nacių 
gazų kameros, Oswiecimo stovykla ir ar 
jis žino, kodėl tose stovyklose buvo su
rasta tūkstančiai porų nužudytų vaiku- 

Itay apsiavų?”
Sovietų Sąjungos delegatas A„ Gromy

ko reikalaudamas atmesti Uruguayans 
įnešimą* kuris “yra įžeidimas Sąžiniš
kiems ir ištikimiems pasaulio žmonėms,’* 

. tarpe kitko sakė: “Ar kas gina ar ne 
tuos žmonijos priešus, bet jie turės už
mokėti gyvastimi už savo darbus?’

Įdomu yra tai: kodėl Uruguayans de-
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legatas tokį įnešimą padarė? Kaip jis ne- 
sigėdiho prieš ? kultūriškų pasaulį stoti 
apgynimui nacių žmogžudžių, kurie pa
tys nesigina nuo krinunalysčių? Kas už 
jo nugaros stovi ir kokiais sumetimais 
jis tai daro?

Viena yra aišku, kad tai nėra pripuo
lamas dalykas. Kita, tas supuolė su Mr. 
Bevino išstojimais prieš Lenkiją, Jugos
laviją, Sovietų Sąjungą ir atidengimu, 
kad Anglija užlaiko šimtus tūkstančių 
ginkluotos nacių armijos ir ginkluoja ki
tų fašistų armijas.

Hitlerininkas Graikijos 
Ministeris

Jau daug kartų nurodėme, kad Grai
kijos dabartinė valdžia, kurią Anglija 
remia, kaipo “demokratinę,” yra reakci
nė ir fašistinė. Tą dar daugiau patvir
tino dabartinis Graikijos užsienio minis
teris Konstantinas Rendis.

Konstantinas Rendis, kaip iš Londono 
praneša graikų žinių agentūra, buvo 
Hitlerio sudarytoj Graikijai kvislingų 
(Tavoularis’o) valdžioj ministeriu. Jis 
taipgi bendravo su Mussolinio 8-tos ar
mijos štabo '■ viršininkų pulkininku Mar- 
celli ir bendradarbiavo fašistų savait- 
raštyj “Quadrivio.” Na, o dabar jis Grai
kijos užsienio ministeris ir atvyko į 
Jungtinių Tautų Organizaciją, kaipo vy
riausias Graikijos atstovas.

Tai su tokiais elementais susibičiulia
vo Anglijos “socialistai.” Ar gi gali būti 
nuostabu, kodėl Jungtinių Tautų Organi
zacijoj eina tiek aštrių ginčų! Kol tokie 
fašistai bus “demokratinėse” valdžiose, 
tol demokratiniai nusistatę žmonės turi 
budėti, nes taika nėra užtikrinta.

Walstrytis Džiūgauja
Dienraštis Vilnis rašo:
“Walstrytis signalizavo savotišką per

galę. Didžiųjų korporacijų Šerai pradė
jo kilti savo vertėje. Walstrycio speku
liantai džiūgauja, jų uoslė suuodžia dau
giau tokių pergalių.

“Bet mums tas primena geriausius 
Hooverio laikus 1929 metais. Walstrytis 
tuomet buvo pasiekęs apogėjaus savo 
galybės. O po to vulkanas prądėjo pleš
kėti ir Amerika pasijuto esanti prie pra
rajos.

“Rekordinis serų vertės kilimas paro
do, kad didžiojo biznio tūzai tikisi pra
laužti kainų kontrolės tvenkinius ir da- 
varyti kainas iki padangės. Kapitalistai 
ir finansistar nori monopolinių kainų. 
Tai yra ne kas kita, kaip generalis eko
nominių rojalistų ofensyvas tikslu patuš- 
tint Amerikos žmonių kišenius. Sykiu su 
tuo atsidaro vartai infliacijai.

“Walstrycio strategai užuodžia perga
lę ir todėl tas nepaprastas šėrų vertės 
kilimas ir bendras ūpo pakilimas mono
polistų viršūnėse.

“Walstrytis dabar susikoncentravęs 
ginti Plieno Trusto pasimojimą pakelti 
kainas tonui pliene 6-7 dolerius. CIO 
ekonomistai nenuginčijamai priparodė, 
kad kainas užtektų pakelti tik dviem do
leriais, kas pilnai padengtų algų pakėli
mą 18įc valandai.

“Jei Trumano Administracija nusileis 
Plieno Trustui, tuomet visų kitų indus
trijų bosai suorganizuos didžiausį baub
lių chorą kelti kainas visose kitose -in
dustrijose.

“Štai kodėl Amerikos darbo minioms 
dabar reikia kuo smarkiausia susimobili- 
zuot, kad sudaužius monopolinio kapita
lo konspiraciją išsprogdinti kainų kon
trolės sistemą.

“Laikyt kainų kontrolės liniją, kaip 
kad tai buvo prie Roosevelto!

“Walstrytis džiaugiasi, kaip kad tas 
paukštis plėšrūnas, cieliuodamasis į sa
vo auką. O jo auka ne tik darbininkų 
klasė, bet visos dirbančiųjų minios mies
tuose ir farmose.

“Sulaikyt ir pažebot tuos nevydo- 
nus!”

Tuojau pasižymėkite savo užrašų 
knygelėje, kad Laisvės bazaras įvyks va- 
sario-Feb. 22, 23 ir 24 dd.. Bus Grand 
Paradise salėje, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Ką tik sutikdami, kvieskite į Lais
vės Bazarą.

Dienraščio • Laisvės spaustuvė yra ge
riausia įruošta lietuvių spaustuvė Ame
rikoje. Atlieka spaudos darbus draugi
joms ir bizniams.

Kokių tik spausdintų reikmenų jūs 
norite, Laisvės spaustuvė atliks greit ir 
patenkinančiai. Kreipkitės:

Laisvė, 427 Lorimer St.,. Brooklyn, 6,

.......

Šeštadienis, Vasario 9, 1940

KAS KA RAŠO IR SAKO
ATVYKS VYSKUPAS 

BUČYS
Vienybė praneša, kad ne

užilgo į Ameriką atvyks 
“vyskupas Bučys, savo se
kretoriaus kun. Vaitkevi
čiaus lydimas.” Abu esą ga
vę iš JV valst. departmen- 
to vizas, “tik laukia progos 
gauti vietą laive.”

Taigi Amerikos Lietuvių 
Taryba turės dar vieną 
apaštalą Tarybų Sąjungai 
plūsti.

Vatikanas, kaip žinia,, 
vyskupą Bučį buvo pasky
ręs savo atstovu “rusams’ 
katalikams globoti.” Dėl to 
vyskupas užsiaugino barz
dą, kad atrodytų pąnašid ,į. 
senovės rusą (Kai .Rusija 
patapo tarybine, tai .net, ir 
rusai valstiečiai pradėjo 
barzdas skustis,,. — retai 
šiandien Rusijoje matysi 
barzdotų vyrų), ir jau ruo
šėsi savo misijai. Bet tarp 
Vatikano ir Tarybų Sąjun
gos santykiai niekad nebu
vo geri, todėl ir vyskupas 
Bučys pasiliko be džiabo. 
Karo metu jis gyveno 
moję.

Bučys yra apsukrus 
rikalas-politikierius.

Mes niekad negirdėjome, 
kad Tarybų Lietuvos vy
riausybė būtų kurios nors 
valstybės prašiusi pripažin
ti vykstančius rinkimus. 
Jokis savistovus 1 , kraštąs 
niekad neprašė ir neprašo 
kitų kraštų pripažinti par
lamento atstovų rinkimų.

Kodėl gi Keleivis matė 
reikalo tokį žioplą dalyką 
rašyti?!

KATALIKŲ LAIKRAš-

Ro-

kle-

TAI, KAD NORIT!
Vienybei rašo iš Pary

žiaus:
“Paskutiniuoju metu pa

saulis jau pradeda priprasti 
prie to, kad niekas nebesi- 
priešina Maskvos reikalavi
mams ir visi sovietų norai bū
na patenkinami.

“Atrodo, kad joks pasi
priešinimas sovietų norams 
yra beviltiškas ir betikslis, 
nes galų gale vis tiek pada
roma taip, kaip jie nori...”
Vadinasi, tokia dalykų 

padėtis fašistams labai ne
patinka, bet ką tu žmogus 
padarysi ?!

Vien ybės bendradarbis, 
tačiau, pamiršta vieną maž
možį: Jeigu Tarybų Sąjun
gos reikalavimai yra paten
kinami, tai tik dėl to, kad 
jie yra teisingi ir kad mili
jonai pasaulio žmonių 
(esančių išoryj Tarybų Są
jungos) stovi su Tarybų Są
junga, su josios reikalavi
mais.

Šiandien kiekvienam juk 
aišku, kad tokioje Persijoje 
Tarybų Sąjungos politika 
buvo šimtu nuošimčių tei
singa: ji rėmė azerbaidža
niečių kovas už laisvę už 
autonomiją, ir azerbaidža
niečiai autonomiją gaus.

Balkanuose Tarybų Są
jungos politika visuomet 
buvo: padėti milijonams 
dirbančiųjų pasiekti laisvės 
ir gerbūvio. Dėl to milijonai 
darbo žmonių eina su Tary
bų Sąjunga.

Tolimuose Rytuose — tas 
pats.

Dėl kovos už taiką, Tary
bų Sąjunga stovi pirmutinė, 
kovojanti už palaikymą tai
ko s. Milijonai darbo žmonių 
ir čia stovi su ja.

■ Štai, kame keri Tarybų j 
Sąjungos politinės galybės 
paslaptis!

“NEPRIPAŽINS”
Keleivis šitaip atsidūsta:
“ Washington's nepripažįs

ta rusiškų rinkimų Lietuvoj.
ii '. . t

Visų pirmiausia, rinki
mai, kurie įvyks visoje Ta
rybų Sąjungoj vasario 10 
d., nebus rusiški, bet tai bus 
visų tautų, visųpirmiausiai, 
visų 16-kos respublikų rin
kimai į aukščiausį šalies 
parlamentą. Pripažins juos 
kas ar nepripažins, jie įvyks 
ir juose dalyvaus milijonai 
žmonių. . 1 . A

DVIEJŲ VALANDŲ 
STREIKAS NEW 

Yorke
/

Pirmadienį< New Yorko 
mieste CIO unijos paskelbs 
dviejų ’ valandų streikų; — 
visuotiną streiką. Arti, mili
jonas ’ darbininkų '. liausis 
dirbę. Streikas šaukiamas 
protestui prieš teismų išsto
jimus prieš streikuojančius 
darbininkus; jis pareikš 
protestą prieš samdytojų ir 
jų talkininkų siekimąsi įsta
tymais surakinti organizuo
tus darbininkus.......

. i

Komercinė New , Ybrkp 
spauda išstojo prieš'visuo
tiną streiką, visaip.jį 
smerkdama ir gąsdindama 
o r g anizuotus darbininkus. 
Girdi, visuomenė pasipik
tins tokiu CIO žygiu. Ar
gi? Mes nemanome, kad 
dirbančioji visuomenė tuo 
pasipiktins. Mes manome, 
kad visi darbo žmonės šį 
CIO žygį parems, nes tai 
bus organizuotas ir ryškus 
protestas prieš reakciją, 
keliančią savo galvą mūsų 
krašte, prieš policijos žiau
rumus link streikierių, prieš 
reakcininkų siekimąsi su
pančioti unijistinį darbinin
kų judėjimą.

Pastaba: Kai šis straips
nelis buvo surinktas, atėjo 
žinių, jog.' streikas, prez. 
Murray patarimu, tapo at
šauktas.

LIETUVA ,BUS PRIPA
ŽINTA '

į: Ritįtsburgho Lietuvių Zi- 
ųios išsispausdino iš The 
Catholic Standard and 
Times (išeidinėja Philadel- 
phijoj) editorialą, kuris ši
taip prasideda:

“We are informed by the 
various sources' of news that 
the United States and Great 
Britain are about to recog
nize Lithuania and,the other 
Baltic - States as being parts 
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v Kitais žodžiais, katalikų 
laikraštis patyrė, jog Tary
bų Lietuva, Estija ir Latvi-

ja bus neužilgo Amerikos 
ir Anglijos pripažintos. Tik 
jos, žinoma, nebus pripa
žintos p ^Rusijos dalinu,” 
kaip 'sako katalikų laikraš
tis (Veikiausiai jis tai ra
šo tyčia); jos bus pripažin
tos kaipo suvereninės tary
binės respublikos, įeinan
čios į tą tautų federaciją, 
kurią sudaro Sovietų Są
jungą.

Gerai būtų, kad valstybės 
departmentas pripažinimą 
atliktų greit, nes tokis žy
gis sutaupytų pinigų, kurie 
dabar eikvojami Žadeikių ir 
jiems tolygių algoms.

o Visokį darbą sąmoningas 
darbininkas stengiasi kuo 
geriausiai išmokt; rašymą 
gi visiškai ’ neskaito esant 
vertu mokytis.

Laisvės 35 Metų 
Sukaktis

BAGOČIUS SMETONI- 
NINKŲ ŠAIKOJE

Aną dieną So. Bostono 
Bagočius su kitais “pen
kiais B o s t o n o. veikėjais 
(tautininkais), parašė 
atvirą laišką Grigaičiui, 
Šimučiui ir tolygiems, rei
kalaudami, kad jie pasisa
kytų už Kelly-Willis bilius, 
įneštus kongrese ir senate 
“Lietuvos klausimu.” Tie 
biliai, kaip žinia, įnešti su 
smetonininkų pritarimu ir 
Smetonukas su Karpiuku 
juose mato smetonizmui iš
ganymą.

Rašydamas apie “atvirą” 
laišką, Keleivis primena, 
kad jis “yra dalis smetoni
nės akcijos.”

Vadinasi, Bagočius atsi
dūrė atvirų smetonininkų 
šaikon!

Prieš dvejis metus Bago
čius buvo Amei\ Liet. Ta
rybos narys. Jis kadaise 
karštai bučiavosi su Drau
go redaktorium p. šimučiu 
vienoje sueigoje New Yor- 
ke. Tūliems atrodė, kad ta
sai bučkis suriš tuodu did- 

I vyriu nenutraukiamais ry
šiais.

Bet keičiasi laikai! Kada 
iš SLA prez. vietos Bago
čius gavo “taką,” kada tą 
vietą užėmė tuomet atviras 
smetonininkas Lauka itis, 
tai Bagočius ėmė gūžėti 
link atvirų smetonininkų, o 
Laukaitis užėmė Bagočiaus 
vietą ’ paminėto j e kryžiokų 
taryboje. Pastaroji Lau
kaitį net į San Francisco 
pasiuntė pasižmonėti, o Ba
gočiaus niekas niekur ne
siunčia. Tokiam dideliam 
vyrui, kaip. Bagočius,. buvo 
padaryta tikra. kiaulystė> 
dėl kurios jis. bando. Grigai
čiui - šimučiui atsišiepti.

‘T. c 1911-1946
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šimt penkeri metai, kai lei
džiama Laisvė. Tą svarbią 
sukaktį turime iškilmingai 
paminėti. Ji turi būt mini
ma taip plačiai, kaip pla
čiai siekia pats dienraštis 
Laisvė.

Balandžio 13 dieną, dien
raštis Laisvė išeis padidin
ta. Į tą laidą turime gauti 
organizacijų, biznių ir in
dividualų pasveikinimų Lai
svei jos 35-kerių metų su
kakties proga. Bet to nega
na. Visur, kur tik yra bū
relis Laisvės skaitytojų, rei
kia ką nors surengti Lais
vės naudai. Mes patariame 
parengimus ruošti savaitėje 
pradedant balandžio 7-tą 
dieną, baigiant 14-tą. Būtų 
gražu, kad daug-maž tuom 
pak laiku, visur įvyktų pami
nėjimai.'Tačiau, jei kur ne
galima tuom laiku, ruošta-' 
te, kada jums patogiausia.

Amerikoje yra apie tre
jetas lietuviškų laikraščių 
už Laisvę senesnių. Tačiau, 
jie visi nepopuliarūs. Lais
vė yra daug plačiau už juos 
žinomas, labiau visuomenės 
mėgiamas ir mylimas laik
raštis. Todėl 35-kerių me
tų Laisvės gyvavimo su
kaktis turi garsiai nuskam
bėti per visą plačią Ameri-

Per tuos 35 metus savo 
gyvavimo Laisvė niekam 
nepataikavo, niekur nenu
sileido savo principuose už 
dolerį. Laisvė visada sakė 
tiesą, švietė ir organizavo 
dirbančiųjų liaudį kovai už 
geresnę ateitį. O dirbančio
ji liaudis yra: profesiona
lai, smulkūs biznieriai, far- 
meriai ir skaitlingiausia jos 
dalis—darbininkai. Ta liau
dis visų 35-kerių metų bė
giu rėmė Laisvę moraliai ir 
materialiai, kada ji ėjo 2 
sykiu į savaitę ir išaugino 
ją populiariškiausiu Ameri
kos lietuvių dienraščiu.

Džiaugiamiesi savo dide
liu atsietamu, išbudavojimu 
Laisvės tokiu populiariu ir 
svarbiu dienraščiu, kad vi
same pasaulyje lietuviškai 
kalbanti žmonės žino Lais
vę ’ ir žino ją kaipo rim
čiausią dienraštį. Kokį tik 
lietuvišką laikraštį jūs pa
imsite, matysite jame mi
nint Laisvę. Fašistuojanti 
elementai savo spaudoje ug
nimi s p j a u do, minėdami 
Laisvę. Demokratiniai nu- 
sįteikią žmonės skaito Lais
vę su pasitenkinimu. Džiau
giasi jos raštais, žiniomis, 
moksliniais s t r a i p s niais, 
dailiąją literatūra ir įvai
riomis informacijomis. Tei-> 
sybę mylinčių žmonių akyse

dienraštis Laisvė yra jų 
mokytojas ir vadas.

Minėdami trisdešimt pen- 
kerių metų Laisvės gyvavi
mo sukaktį, prisiminkime 
ir tą faktą, jog Laisvės atei
tis taip pat priklauso nuo 
mūsų pačių, nuo dirbančio
sios liaudies, kaip priklausė 
jos praeitis. Norėdami iš
laikyti dienraštį ir dar pra
plėsti jo tiražą, turime rū
pintis jį sustiprinti finansi
niai. Todėl, minėdami šią 
sukaktį, ruoškime pramo
gas, kurios duotų desėtką- 
kitą dolerių pelno. Visuose 
miestuose reikia paprašyti 
biznierių, kad pasveikintų 
Laisvę su dešimtine ar dau
giau jubilėjaus proga. Pa
sveikinimai bus išspausdinti 
specialėje Laisvės jubilėji- 
nėje laidoje, :kuri išeis ba
landžio 13 d.

Stokime į darbą visi ir vi
sur, suruoštame gražius 
šios sukakties paminėjimo 
parengimus, sukeikime savo 
dienraščiui reikalingos fi
nansinės paramos.

P. Buknys.

Dar Apie Laisvės 
Suvažiavimą

Gavome daugiau pasvei
kinimų suvažiavimo klausi
mu, prašome pasiskaityti:

Brooklyn, Conn.
“Draugai: Sveikinu Lais

vės šėrininkų suvažiavimą 
su nauja prenumerata — 
Laisvės skaito toju ir dviem 
atnaujintom. Taipgi su $2 
nuo savęs. D r a u g i š k ai, 
Louis šilabaitis.”

Brockton, Mass.
“Gerbiamieji: Prisiunčiu 

money-orderį sumoje $8, 
tai bus $6.50 už mano pre
numeratą, o kas lieka $1.50, 
tai kada buvo jūsų suvažia
vimas, aš nieko neprisiun- 
čiau, tai lai tas būna dėl 
to. Su pagarba, J. Minei- 
kis.”

Hillside, N. J.
“Gerb. P. Buknį! Kadan

gi mano darbo sąlygos ne
paleido dalyvauti Laisvės 
šėrininkų suvažiavime, tai 
aš visvien sveikinu suvažia
vimą, priduodamas naują 
Laisvės skaitytoją. Kas link 
bazaro, tai stengsiuos blan
ką išpildyti ir pats būti ba- 
zare. Draugiškai, Geo. Ku
dirka.”

Iš anksčiau būvo paskelb
ta, kad aukų suplaukė 
$1,073.80, dabar $3.50, viso 
$1,077.30..

Širdingai dėkojame :. vi
siems.

Laisves Administracija
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I ■ U i tu I A n r M IE N AS
TARYBINĖ LITERATŪRA -DARBO 

LIAUDIES LITERATŪRA
Geriausi lietuvių rašytojai savo aštria 

plunksna kovojo prieš lietuviškąjį fašiz
mą. Toje kovoje gimė toki lietuvių litera
tūros veikalai, kaip P. Cvirkos “Žeme 
maitintoja,” A. Venclovos “Draugystė,” 
Salomėjos Nėries “Diemedžiu žydėsiu,” 
Juozo Baltušio “Savaitė prasideda ge
rai,” T. Tilvyčio “Dičius,” E. Simonaity
tės “Aukštųjų Šimonių likimas” ir daug 
kitų. Šiais veikalais pažangūs rašytojai 
darbo liaudyje įgijo plačias simpatijas. 
Tačiau jų kūryba lietuviškojo fašizmo 
buvo gniaužiama, žiauriai cenzūros dar
koma, naikinama. Tik 1940 metais, su
švitus Lietuvos padangėje laisvei, rašy
tojai gavo visas sąlygas savo raštuose 
reikšti tas mintis, kuriomis gyveno ir 
kvėpavo darbo liaudis.

Pirmąją gražiąją tarybinės literatū
ros vagą atvertė įžymiausioji lietuvių 
poetė Salomėja Nėris rinkiniu “Poema , 
apie Staliną.” Jos poemoje atvaizduotas 
darbo liaudies erškėčiuotas kovos kelias 
už Tarybų Lietuvą, žavesys socializmo 
šalimi ir toji meilė, kuri vyrauja tarybi
nėse tautose. Salomėja Nėris davė lietu
vių literatūrai ir kitą poezijos veikalą 
pažibą — eilėraščių rinkinį — “Rinkti
nę.” Poetai, įkvėpti laisvės sąlygų, sukū
rė šimtus eilėraščių, pavaizduojančių 
liaudies užsidegimą kurti socializmą ir 
karštą jos norą gyventi po tarybinių tau
tų draugystės vėliava. Cvirka, J. Mar
cinkevičius, J. Šimkus, J. Grušas ir kt. 
prozininkai rašė apysakas. Tarybinės są
lygos iškėlė tokius literatūrinius talen
tus, kaip Vytautas Montvila. Tarybinė
je literatūroje atsispindėjo lietuvių dar
bo žmonių džiaugsmas, numetus nuo sa
vo pečių lietuviškų kajhtalistų. ir dvari
ninkų jungą. Prieš naujo gyvenimo sro
vę teatsistojo tiktai buržuaziniai nacio
nalistai. Vokiški grobikai šios tarybinės 
literatūros atsiekimus sumindė į hitle
rinės okupacijos purvą. Hitlerininkai, 
dar 1936 m. išmokę Klaipėdoje deginti 
lietuviškas knygas, — okupacijos metu 
dar įžūliau griovė lietuvių kultūrą, z.žudė 
rašytojus (Montvilą, V. Knyvą), metė 
iš bibliotekų įžymių rašytojų veikalus 
(Salomėjos Nėries, L. Giros, P. Cvirkos 
ir kt.). Tačiau vokiškiesiems fašistams 
nepasisekė išrauti tarybinės literatūros 
jaunos atžalos: ji vešliai klestėjo Tarybų 
Sąjungos gilumoje. Ypatingai gyvai pul
savo lietuviškoji poezija. Per Tėvynės 
karo rūsčius metus Salomėja Nėris sukū
rė apie socialistinę Tėvynę, apie žilą Lie
tuvos senovę, partizanus, raudonarmie- - 
čius, Maskvą, Nemuną, Vilnių, tokius ei
lėraščius, kurie lietuvių literatūroje ilgus 
metus spindės negęstančia žvaigžde. Jos 
Tėvynės karo temomis eilėraščių rink- 
nys “Lakštingala negali nečiulbėti” tatai 
puikiai pailiustruoja. Ji savo talentu, sa
vo meninio žodžio taiklumu stebino ir ža
vėjo net visasąjunginę literatūrą. Jos ei
lėraščiai su pamėgimu buvo verčiami į 
rusų kalbą. Per Tėvynės karą savo lite
ratūrinį lobyną naujomis dešimtimis eilė

raščių ir poemų padidino ir senosios kar
tos lietuvių rašytojas L. Gira. Gerokai 
poezijoje padirbėjo ir paaugo A. Venclo
va, sukurdamas per šimtą eilėraščių, pa
vaizduojančių lietuvių darbo liaudies ko
vą prieš hitlerizmą, mūsų krašto gamtos 
žavėsi, vokiečių žvėriškumus, partizanų 
žygius ir pergalės viltį. Paskutiniu metu 
išėjo naujas karo metų Venclovos 
eilėraščių rinkinys “Obelis kur augalo
ta.”

Į poetus išėjo Kostas Korsakas, anks
čiau reiškęsis kaip literatūrinis kritikas. 
Jis davė lietuvių literatūrai pirmą savo 
eilėraščių rinkinį “Kovos įstatymą.? Jam 
ypatingai pavyko pavaizduoti tvirtus ta-
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saka “šulinys” ir “Vienas paveikslas”— 
tai lietuvių tarybinės literatūros pasidi
džiavimas. Apysaka “Vienas paveikslas” 
puikiai atskleidžia kario meilės tauru
mą ir lietuvio raudonarmiečio broliškus 
saitus su rusų žmonėmis. Stipriai apysa
komis pasireiškė ir žemės ūkio darbinin
ko sūnaus rašytojas Juozas Baltušis 
(“Partizanas Daura,” “Taip reikia,” 
“■Baltieji dobiliukai” ir kt.).

Rašytojas J. Marcinkevičius, būda
mas lietuviškoje divizijoje, savo kūri
niais pavaizdavo tarybinių karių didvy
riškumą. Meniniu stiprumu itin pasižy
mi jo apysaka “Pareiga.” Joje vaizduo
jama liepsninga kario meilė ir Tėvynei 
ir žmogui. Lietuvių rašytojai per Tėvy
nės karą Maskvoje išleido visą eilę eilė
raščių bei apysakų rinkinių, almanachą 
“Pergalę,” aktyviai bendradarbiavo lie
tuvių ir visasąjunginėje spaudoje.

Per penkerius metus, kovos žaizdre 
prieš vokiškuosius grobikus ir lietuviš
kuosius buržuazinius nacionalistus, tvir
tai susikristalizavo lietuvių tarybinė li
teratūra. Tai literatūra, pirmą kartą lie
tuvių darbo liaudies istorijoje, tarnau
janti plačiosioms darbo masių reika
lams. Tai literatūra padedanti darbinin
kams, darbo valstiečiams bei darbo inte
ligentijai kurti tarybinį gyvenimą, ženg
ti plačiu Lenino-Stalino keliu, valanti 
žmonių sąmonę nuo fašizmo nuodų, sta
tanti tiltą į socializmo ateitį.

Per penkerius metus tarybinė lietuvių 
literatūra idėjiniu ir meniniu požiūriu 
išaugo j gražų ir stiprų žiedą. Geriausi 
jos veikalai šaukia pašalinti tuos trūku
mus, kurie yra gyvenime, pašalinti tuos 
nuodus, kuriuos skleidžia lietuviškai vo
kiškieji nacionalistai ir dar su didesniu 
ryžtingumu žengti į tarybinio gyvenimo 
klestėjimą. A. Liepsnoms.

Kalbos Kasyklos
Dabar, aptilus armotų griausmui, me

tas pradėti galvoti apie mokslo reikalus. 
Aš, iš savo pusės, norėčiau kiek pakalbė
ti apie vieną kalbos dalyką — apie žody
ną.

Kad žodynas renkamas ir turi būti 
renkamas iš tų vietų, kur žmonės kalba 
lietuviškai, tai savaime suprantamas 
daiktas. Ten visų akivaizdoj guli didžiau
si kalbos turtai, žiba ir vilioja mūsų akis, 
tik laukia, kad juos kas paimtų. O kur 
žmonės prieš ilgesnį laiką nutautę, rodos, 
ten nieko nebėr naudingo mūsų kalbos 
mokslui. Tai nėra visai tiesa. Ir ten ne 
viskas žuvę. Ten tų turtų liekanos guli 
giliau, juos reikia kašte kasti. "A ,

Imant plačiau, į žodyno sritį eina ne 
tik kasdieninės kalbos žodžiai, bet vietų 
pavadinimai ir žmonių pavardės. Kaip ir 
vietų pavadinimai (bent smulkesni), 
pavardės į žodyno puslapius paprastai 
nededamos. Pavardės vienos sudaro išti
sus teksto tomus, o jų reikšmė kalbos 
mokslui, tautos kultūrai ir istorijai ne 
mažesnė, ’ kaip kitų žodžių ar vietovar
džių. Vadinas, pavardės irgi turi būti 
renkamos ir atskirai leidžiamos.

Dabar gyvenančių lietuvių pavardės 
beveik, visos surinktos, tik dar nesureda
guotos ir neišleistos. Reikia tikėtis, kad 
tas darbas mūsų Mokslų Akademijos ne
trukus bus atliktas. Bet tai ne viskas: tai 
bus padaryta tik dalis darbo. Žmonės 
mirdami dažnai nepalieka įpėdinių arba 
įpėdinių vyrų, tėvų pavardės nešiotojų, 
tokiu būdu su jų mirtimi miršta ir pavar
dės. Per keletą artimesnių šimtmečių 
tokių mirusių pavardžių ^susidarė daug. 
Tos mirusios pavąrdės nėra žuvusios 
mokslui, jos tokios pat svarbios' kaip ir

chyvuose, dažnai labai giliai. Iš jų, lyg 
iš kokių kasyklų, turi būti renkamas 
kalbos turtas. Seniau tie mūsų krašto do
kumentai buvo rašomi lotynų, lenkų, bal
tarusių ir kitomis kalbomis. Jiems per
skaityti ir ištraukti kas naudinga moks
lui reikia daugybės 'žmonių, mokančių 
tas kalbas, svarbiausia, gerai nusima
nančių apie lietuvių kalbą. Čia reikia 
tam tikrų specialistų, vadinamų lituanis
tų — apsipažinusių su mūsų kalbos tar
mėmis ir mūsų kalbos istorija.

Kiek svarbu surinkti pavardes iš do
kumentų, gali parodyti kelios mano atsi
tiktinai išrašytos pavardės iš Nemenči
nės parapijos bažnyčios metrikų knygų 
1687 ir 1688 metų. Kaip žinoma, Ne
menčinės parapija, esanti Vilniaus pašo- 
ny, yra labai nutautusi, lietuviškai ten 
nedaug kas bekalba. Paminėtų metų me
trikai rašyti lotyniškai. Pavardės šios: 
1687 m.: 1) Witkaytis (=Vitkaitis),
2) Panienas (= Pąnėnas?), 3) Pimpinas 
(— Penp-, 4) Gelnis (— Galinis), 5) 
Gribas, 6) Kubilunas (= Kubiliūnas), 
7) Alxnis (—Alksnis), 8) Giedroyc (=Gied- 
raitis), 9) Macianis (—Macionis, ras. kal
boj Mačionis), 10) Dudelaniec (= Dū- 
delionis), 11) Szimkianiec (— Šimkė- 
nas), 12) Bundinis (== Bandinis), 13) 
Jauciawaris (— Jauciavarys), 14) Wa- 
lentiniunas (= Valentiniūnas), 15) Mi- 
siukanis (— Misiukonis), 16) Gasienas 
(— Gasėnas), 17) Bielus de Niemenczy- 
ny (—Bielius), 18) Kieyfė, (—Kaira?), 
19) Sophia Januszkienia Januškie
nė), 20) Catarina Waszkienia (= Vaš
kienė), 21) Maryanna Kliszenia (— 
Klišienė), 22) Kurnienia, 23) Bitonowa, 
24) Elizabetha Widginicia (rašomoj kal
boj = Vydginyčia), 25) Rowdonicia

Raudonyčia), 26) Anna Szarkicia 
(=^ šarkyčia), 27) Lucia Rė^iecia de 
Mielaniszki (— Rėžyčia), 28) Regina 
Maculicia (= Mačiulyčia), 29) z Anna 
Jucicia (— Jucyčia), 30) Sophia Kame- 
rucia (= Kamoručįa), 31) Anna Jankie- 
lucia de Jankieluny (= Jankeliūčia), 
32) Catarina Szeczkowna.

1638 m.: 1) Szymulaitis (— Šimulai- 
tis), 2) Climas de Szukiany (— Klimas),
3) ' Murma, 4) Jurginis, 5) Szermuxnis 
(= Šermukšnis), 6) Sudianis (= Sude- 
nis), 7) Anna Mugaylicia (= Mugaily- 
čia), 8) Dorotha Bagdonaycia (— Bag- 
donaičia), 9) Szymulaycia (— Šimulai- 
čia).

Tos kelios pavardės mums sako, kad:
1) Septynioliktame šimtmetyje lietu

viai jau turėjo pavardes. (Žinoma, tai 
neprieštarauja ankstyvesniam buvimui).

2) Jų pavardės buvo kilusios iš: a) as
mens vardų, duodamų ■ vaikams prieš 
Lietuvos-krikštą — Vydginas, Mugaila; 
b) pravardžių — Alksnis, šermukšnis, 
Bitinas, šeškus; c) amato — Jauciava
rys; d) kirkščioniškų vardų — Klimas, 
Šimulaitis, Mačiulis.

3) Dukterų pavardės buvo daromos su 
trimis priesagomis: —yčia, —ūčia, —ai- 
čia — Šark-yčia, Jankeli-ūčia, Šimul-ai- 
čia.

•4) Nemenčinės parapija priklauso prie 
rytų aukštaičių tarmių ploto: Pimpinas 
(=Pem), Budinis, (—Bandinis), Misiu- 
kanis (= Misiukonįs); tos tarmės č bu
vęs tariamas kaip c (Maciulicią); galinis 
siaubas ė buvo tariamas plačiai, kaip 
matyti iš priesagos — ienė, vartojamas 
moterims vadinti iš vyro pavardės 
(Waszkienia == Vaškienė);

5) Nemenčinės parapija prieš maž
daug pustrečio šimto metų tebekalbėjo 
visa lietuviškai, tai rodo net moterų pa
vardžių galūnės; lenkystė tik buvo pra
dėjusi daryti savo įtaką, kas matyti iš 
šių sulenkintų pavardžių galūnių: Gied
royc, Szimkianiec, Bitinowa (ne Bitinie- 
nė iš pavardė Bitinas), Szeszkowna (ne 
šeškyčia iš pavardės šeškus).

Jei turėtume tos parapijos visas pa- 1 • • 1 • 1 j • 1 •

Armėnė, Kuri Verčia 
Lietuviu Poeziją j 

Rusų Kalbą
“Tarybų Lietuvoj” skaitome:
“1945 m. spalio 18 d. įvykęs- rašytojų 

ketvirtadienis buvo skirtas poetės Susan- 
nos Mar lietuvių poezijos vertimų į rusų 
kalbą skaitymui ir aptarimui.

“Susanna Mar-Aksionova — Rusijos 
armėnė, gimė Rostove. Būdama 21-rių 
metų jau išleido savo pirmąjį poezijos 
rinkinį. Iš pat jaunystės ji turėjo ypa
tingą patraukimą versti. Bet versti S. 
Mar tepradėjo 1937 m. Pirmieji verti
mai — iš anglų romantikų. Po to pradėjo 
versti gimtąją armėnų (Isaakjaną, 
Ašot Garaši) ir azerbaidžanų (Suleima- 
ną Stalskį) poeziją. Prieš Didįjį Tėvynės 
karą dirbo prie'Ad. Mickevičiaus “Bala
džių” ir “Pono - Tado.” “Dėka Mickevi
čiaus, — sako poetė, — aš arčiau susipa
žinau su Lietuva ir pamilau ją. Paskui 
mano prisirišimas prie šio krašto ir susi
žavėjimas jo poezija vis didėjo, skaitant 
pilnas tėvynės meilės Maironio ir Bara
nausko eiles. Dabar mėgiamiausi mano 
lietuvių poetai yra Maironis ir Salomėja 
Nėris, su kurio teko kartu pergyventi ka
ro laikmetį.”

“1942 m. Maskvoje S. Mar susipažino 
su lietuviais rašytojais ir pradėjo versti 
mūsų poeziją. Maskvos Valstybinė Lei
dykla ir “Tarybinio Rašytojo” leidykla 
ruošia spaudai lietuvių poezijos rinki
nius. Lietuvių poetų eilėraščiai verčiami 
į armėnų, kirgizų, ukrainiečių ir kitas 
kalbas.

< “Susirinkime poetė paskaitė daug savo 
vertimų: Maironio “Gegutę,” “Miškas 
ūžia,” “Trakų pilį,” “Už Raseinių ant 
Dubysos,” Sal. Nėries poemą “Marija 
Melnikaitė,” Venclqvos, Jakubėno, Kor
sako, Mieželaičio, L. Giros, Reimerio ir 
Sirijos Giros geriausius kūrinius. Tarp 
jų ypatingai stiprūs Maironio vertimai, 
pasižymi nepaprastu “maironiškos” dva
sios perdavimu/ir gražia muzikaline for
ma, kuri iš viso būdinga S. Mar kūrybai.

“Rašytojams pageidaujant, poetė dar 
padeklamavo vieną eilėraštį armėnų kal
ba ir savo originalų rusų kalba.

“Antroje susirinkimo dalyje aptarti 
reikalai, tiesiogiai susiję su Rašytojų są
jungos ♦plenumu, kuris vyks spalio 25-28 
dd. Vilniuje.”

Rūmai Tarp Geliu
Ant pelenų kalno, ant kaulų krūvos 
Pražydo raudona gėlė Lietuvos.

Nuskinti ją siekė iškrypę nagai, 
Velėnoj tūnojo jau nauji daigai.

Ne vieną žiedelį nagai tie nutraukė 
Bet atžalų tūkstančiai žemėje laukė.

Už mūsų bijūno balta lelija— 
Mažesnė sesutė—laisva Latvija.

Jai .piktžolių dantys apgraužė šaknis, 
Bet sielą išlaikė jos valios ugnis.

Lelijos pašonėje rožė rausva— 
T(ai estų tėvynė per amžius laisva.

Į rytus, į pietus vis nauji žiedai, 
Nes dygt laisvės sėklai pralaužti

Aplink apsidairius, akim vos matai, 
Gėlyne tam dygsta nauji pamatai.

Žolynų lapeliai plasnoja žemai— 
Išaugs čia brolybės ir laisvės namai.
. 1 1 Teofilis Tilvytis.

Jaučiuosiu 
Puikiai, Dėkui

GOMOZO

< Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti. nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, ’nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 

. pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazua, 
ir suteikia skilviui ma- 

‘ lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa
geltos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Perserge-

* jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Teigu jūs negalite nusipirkti savo apylin* 
kėj, siųskit prašymą dčl mūsų “susipažint* 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —*

DDirnA vertes 
riuEUU Bandymui Bonkutes
DR. PETBR’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin- 

.'Igusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir
* nykatelėj imu.

> DR. PETER'S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiea 
nevirškinimas ir rėmuo.

n.'y, j

nusipirkti savo apylin*

Siųskit Šį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit msnapmo. 
ketą regulert II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60£ vertės •— bandymui bon* 
kūtes Olejo ir Magolo.

O C. O. D. (ISlaidos pridėtos).

Srd . — ...................... , .. ...... ..................... ............ ui n .uni . _

Adresas_____ _.......

Pašto Ofisas........ .......__ .................. .......
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dept. 674-27F.
2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. I 
256 Stanley St.. Winninea. Man.. Can. į

MARGUMYNAI
Daugelis per metų metus 

rašo ir vis tas pačias klai
das daro. Kas gi būtų, jei
gu darbavietėj savo daro
mą darbą vis nepaisyda
mas dirbtum? — Rašymas 
turi būt išmokstamas, kaip 
ir bile amatas.
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Kas 
dažnai 
tosi.

į barnius lenda, tas 
kruviną nosį šluos-

John Gay.

Įstaiga tai tik pailgintas 
vieno žmogaus šešėlis.

Ralph W. Emerson.

Net ir žymiausias asmuo 
gali kartais kvailą klausi
mą užduot.

Peter Pindar.

A b s o liūtis individualiz
mas yra absurdas.

H. F. Amiel.

karo metu. » ’

Poezijoje pasireiškė ir nauji talentai: 
Mieželaitis, Mozūriūnas, Reimeris. Apy
sakomis ryškiausiai ir geriausiai pasiro
dė P. Cvirka. Jo apysakos teikė darbo 
liaudžiai užsidegimo, drąsos ir vilties ko
voje prieš vokiškuosius, grobikus. Jo apy-

Jos taip pat turi būti surinktos ir išleis
tos. Tik jų rinkimas kitoniškas. Jos žmo
nių lūpose nebevartojamos, jos nebegir 
dimos, jų reikia ieškoti kitur 
metrikų knygose, teismo bylose, invento
rių sąrašuose ir kituose panašiuose do 
kumentuose, gulinčiuose dulkinuose ar-

senose

būtų iš jų parašyti ištisą studiją apie to 
krašto mūsų kalbą..Tai ateities moksli
ninkų darbas. Dabar mūsų uždavinys są
žiningai surinkti tas pavardes iš visur, 
kur tik galima rasti, ir išleisti. Joms 
surinkti, kaip aukščiau pasakyta, reikia 

(Tąsa 4-me pus.)

Momentalė įžvalga kar
tais viso gyvenimo patyri
mus atstoja.

Oliver W. Holmes.

Žinyba tai vaistas nuo 
baimės. ’

R. W. Emerson.
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(Tąsa)
Atėjo jo motina Tseng’ienė, Manios 

motina ir pati Mania. Mania, jau pro 
duris eidama, susitiko akim su Pingia, ir 
ji lengvai paraudo. Tseng’ienė formaliai 
perstatė Manių Pingiai. Aštuoniolikinei 
Maniai tai buvo nejauki apystovą, kai 
dėl tų formalumų ir priimtos etiketos ji 
tik keliais žodžiais apsikeitė su Pingia. 
—Pingia, aš'pribuvau.—Meimei, tu pri
buvai.

Bet ir tai daug reiškė Pingia’i. Jis pa
sisakė besijaučiąs daug geriau, o Kasia 
pagyrė Manią, kaipo tokią stebėtiną gy
duolę, geresnę ir už daktaro vaistus. 
Mania vos tik galėjo užslėpt džiugią 
šypsą, o jos motina rimtai įterpė, girdi, 
visa kas paeina iš dangaus, liga turi 
savo paskirtą laiką, ir ligonis pasveiks, 
jei senis tėvas Budda jį apsaugos.

Netrukus abi motinos formaliai pra
sišalinu, leisdamos Kasia’i pasilikti da 
kiek su Mania. Pingia atrodė linksmes
nis ir paprašė Manios atsisėst prie jam 
ant lovos. Kasios padrąsinta, ji ir atsi
sėdo, ir Pingia, ištraukęs ranką iš po 
apkloto, spustelėjo Manios dešinę ir jos 
neišleido bent keletą minučių.

—Meimei, tų taip išaugai, taip graži. 
Aš išgysiu vien dėl tavęs.

Kasia atnešė šlapią karštą skepetai- 
tęjr leido Maniai apšluostyt Pingios vei
dą ir kaklą. Tatai buvo didelis džiaugs
mas Maniai, ir ji būtų norėjus jį slau
gyti kad ir visą gyvenimą.

Į kambarį sugrįžo Sniego Gėlė, atnešė 
arbatos puoduką tolimai viešniai. Kas 
Pingia prižiūri nakčia? Visaip. Kai kada 
jo tėvas ar motina, bet dažniau Sniego 
Gėlė, Kvapioji Rožė, Rojaus Paukštė ar 
kita tarnaitė. Kartu su Mania atvažia
vusi jos tarnaitė Linksmybėlė irgi padė
davo.

Sniego Gėlė pasiliko pridabot ligonį 
nakčia, o visos kitos išėjo. Ant rytojaus 
anksti rytą pribuvo Mulan’a, pasimatyti 
su savo “priesaikos seseria” Mania.

Mulan’a, ta brangioji Mulan’a, taip il
gai nesimatyta Mulan’a! Kaip ji sumer- 
gėjo, kaip ji pagražėjo! Taip puikiai ap
sitaisiusi! Kaip ji taisyklingai, lengvai ir 
mikliai kalba Pekino tarme! Kokios jos 
patrauklios, malonios manieros! Mania 
tiesiog atsistebėt ir atsidžiaugt negalė
jo.

Širdingai, jaudinančiai jiedvi išsikalbė
jo. Ir prie baltutei pupuravinei Miela- 
širdystės deivės statulai jiedvi vėl viena 
kitai prisižadėjo būt ištikimos visą gyve
nimą. Užsidegė kodylo smalkus ir pa
statė pagarbiai prie stovylos, triskart 
pasilenkė viena kitai ir, rankas suspau- 

'■ dę, prakilnius pažadus kalbėjo.
Paskui jiedvi, Sniego Gėlės lydimos, 

nuėjo aplankyt Pingią. Pingia nebeatro
dė taip gerai, kaip vakar vakarą prie ru- 
žavos lempos šviesos. Šį rytą jis buvo 
sausas, iškaršęs, išblyškęs, silpnučiu bal
su. Pasimatymas buvo trumpas. •

Išėję visos nusitarė, kad nebėr ko žiū
rėt visų tų griežtų etiketų. Reikalas sku
bus. Reikia; vaikinuką greičiau iš ligos 
pakelti. Kitaip negalima, kaip tik kuo 
greičiausia apsivedus. Bet kaip su vedy
bų iškilme? Negalima juk taip, be nie
kur nieko, be ceremonijų, be procesijų, 
be dovanų. Va čia Mulan’a kaip tik į 
tašką pataikė. Pasikvietė Manią su mo
tina pas save pabūt, pasikieminėt. O iš 
Mulan’os, iš Jao namų pritikliau vestu-' 
vės pradėti. Vestuvės bus visai priva
čios, be žinios ir kvietimo pažįstamų ir 
draugų, kad mažiau būtų ligoniui su- 
sijušinimo. Vis dėlto dabar bus galima 
turėti kiek ir formalumų ir paprasto 
vedybinio žibėsio, kai nuotaka persikėlė

Į į kitus namus.

vuoto medžio padaryta stebėtinas atvaiz
das: seno stiliau palocius, medžiai, krū
mai, žuvelės kūdurely, vandeninės leli
jos boluoja, pasirėdę chinietės tėmija

A:

V

Ir šeima Jao’ų kitokia. Jaukesnė, inty
mesnė, laisvesnė atmosfera. Nėra čia to 
įtempto varžumo tarp tėvų ir vaikų. Tė
vas Jao’as' sau liuosai sąmojus varinėja 
su vaikais, artimai ūtaroja su Linksmąja 
Giesme ar su tarnaitėmis. Namų tvarką 
prižiūri šeimininkė Jao’iene, bet į vaikus 
daugiau įtakos darė gudrusis tėvas.

Įėjo šeimos draugas didžiūnų gydyto
jas. Mania jo pasiklausė apie Pingios li
gą. Tasai paaiškino, kad jinai bus jam 
geriausias gydytojas.

Tuoj anksti rytą į Manios kambarį 
įbėgo Mulan’a ir Linksmoji Giesmė. Pra
dėjo nešti jai krąitį- Visokių gražmenų 
jai pridovanojo, kad Mania ir atsigėrėt 
negalėjo: dabar ji atrodys, kaip turtinga 
nuotaka.

Besiartinant išleistuvėms, pribuvo 
bent kelios dengtos nešykles: jaunajai 
ir jos motinai ir Mulan’ai, Jao’ienei, 
Linksmajai Giesmei.

Tuo tarpu jaunoj palociuje ėjo dideli 
prirengimai. Kambariai, seklyčios, kori
doriai, priemenės • išpuošti spalvuotais 
šilkiniais kilimais, vainikais, gėlėmis, 
girliandomis. Visi pasipuošė išeiginiais 
parėdais, net ir tarnaitės ir tos pasida
bino. Tseng’as nėjo kanceliarijon, vaikai 
nėjo mokyklon. Bėginėjo, nešė pirkinius. 
Pribuvo būgnų ir varinių dūdų orkestras 
prie didžiųjų vartų jaunajai pasitikti, o 
prie jaunojo seklyčių laukė fleitų ir sty
gų muzikai. Štai ir oficialusis ceremo
nijų vedėjas visai tvarkai vesti.

Merginos Jao’ų buveinėj jau baigė pri
rengti jaunąją. Suglostė Mania’i plau
kus, uždėjo puošnią karūną su tirštu 
raudono šilko šydru. Susėdo į neštuvus 
ir iškilminga pracesija ■ ėjo gatvėmįs 
Tseng’ų palociaus linkui.

O čia pačiam palociuj jau iš tolo visi 
laukė “anos šalies svotų.” Užprašyti bu
vo tik Niū šeimos kai kurie nariai. Pats 
Niū taip daug padėjo Tseng’ui prasi
mušti į viršų tarpe didžiųjų valdininkų, 
tai be jo nenorėta apseit.

Abi Kasios mergytės Ailien ir Lilien 
irgi buvo prie didžiųjų vartų. Štai su dū
dų ir būgnų muzika atplaukia procesija. 
Spragsi, spinduliuoja įvairiaspalviai fa- 
jerverkai. Plačios šilkinės juostos mir
guliuoja pavėjui. Kelias procesijai nu
tiestas raudonais kilimais, nuo pat vartų 
ligi kambarių ir seklyčių. Aplink proce
siją suka daugybė vaikų ir moterų.

Pati vedybų ceremonija įvyks.šeimos 
prabočių salėj, kur visa kas tik blizga, 
tik mirga, tik tavaruoja. Suėjo visi sa- 
lėn, kiek tik tilpo. Ceremonijų vedėjas 
su plunksnota mandarino skrybėlė da
rė nurodinėjimus, kas ir kaip jaunajai 
daryti. Čia daug padėjo ir Mulan’a. Ji 
pati jautėsi labai pakiliai: galėjo sau 
drąsiai įsižiūrėti į visų veidus, be tų eti
ketos varžtų. Ji jautė, kad ją irgi dau
gelis sekioja akim. Ypač ji jautė ponios 
Niū’ienės tiriamą žvilgsnį. “Arkliaveidė” 
Niū’ienė buvo labai bizniška moteris, po
litikoj da daugiau įgudusi ir už savo vy
rą. -

Iš Lietuvos Am. Piliečių Kliubo 
Pastogės

Sausio 21 d. buvo kliubo 
metinis susirinkimas, kuriame 
naujai persiorganizavus valdy
ba ir veikiančiosios komisijos 
užėmė vietas veikimui šiems 
ihetams. Pirmininkas yra J. A. 
Pilkauskas, finansų rąštiri. J. 
Vasiliauskas. Abu šie kliubo 
valdyboj užėmė vietas ant 10 
metų. Ižd. A. Ambrosas, užra
šų rašt. P. Esada, maršalka A. 
Kelenas, durų sargas J. Ber
notas; kasos prižiūrėtojais: B. 
Vedeikis ir K. Ambutas; teisė
jais P. Laban, A. Mazotas ir 
J. Mančiunas; vice-pirminin- 
ku. N. Evans; knygų žiūrėji
mui F. Grigaitis ir J. Labvc- 
kis. Į biznio veikiančiąją ko
misiją: A. Kelenas, J. Giraitis, 
J. Baltulionis, J. Vailionis, A. 
Laskus, A. Valinčius, P. La- 
beckis, J. Pinkevičius: į Lietu
vai pagalbos veikimą J. Kaz- 
lau ir P. Giraitis. Atstovas 
Russian W. R. Wolteris Bra
zauskas. Raudonojo Kryžiaus 
liet, skyriaus atstovai S. Ma- 
kaveckas ir F. Karolius. Liet. 
Sąryšio atstovai S. Makavec- 
kas ir J. Maliukaitis.

Buvo išduotas visų metų ra
portas. Pasirodė iš raporto, 
kad kiiubas praėjusiais metais 
finansiškai paaugo arti $10,- 
000, o nariais 34. Viso kiiubas 
yra vertas $67,815.62. Narių 
pilnai užsimokėjusių 420, o 
apie 60 narių dar nėra sugrį
žę iš kariuomenės. Tai viso na
riu randasi 480. v

Šiame susirinkime dar prisi
rašė 17 naujų narių ir 6 iš
pildė aplikacijas.

Taipgi kliube yra ir visuo
meniškas platus veikimas. Pa
sirodė iš raportų, kad buvo su
rengta net 4 dideli koncertai 
1945 metais. Vienas koncertas 
buvo pardavinėjimui karo bo
nų be įžangos, likosi parduo
ta $49,000 bonų. Antras kon
certas buvo sukėlimui pinigų 
pasitikimui kliubiečių karžy
gių. Padarė pelno su virš $400. 
Trečias koncertas buvo pagal
bai Lietuvos žmonių. Pelno da
vė $602.16. Už šiuos pinigus 
nupirko su virš 300 čeverykų 
ir jau pasiuntė į Lietuvą.

Ketvirtas koncertas buvo 
surengtas dėl paties kliubo 
naudos, ir buvo vieni dideli šo
kiai, sekmadienį, del Raudo
nojo Kryžiaus, iš ko liko pel
no, su aukomis, $441.

(Daugiau bus)

Mania akyliai tėmijo savo mylimosios 
draugės Muian’os būstinę, čia, pas 
Jao’us visai kita atmosfera, negu ji ma
tė pas Tseng’us. Jao namai, tiesa, nėra 
tokie didingi, tokie begaliniai ištaigingi, 
tačiau čia buvo daugiau meniškų daly
kų Rakandai taip artistiškai išpjausti
nėti. Visa galybe įdomių statuliukių, 
gražmenų iš brangiųjų akYnenų. Kokia 
artistiška kietmedžio. pertvara užpaka
linėms seklyčios durims uždengti! Iš 
skirtingų akmenėlių, marmuro ir spal-

Kalbos Kasyklos
(Tąsa nuo'3-čio pus.)

daugelio tam t*yčia pamokytų žmonių. Jų 
gali duoti universitetas. Būtų geistina, 
kad nuo ateinančių mokslo metų į istori
jos-filologijos fakulteto lietuvių kalbos 
skyrių stotų kaip galima daugiau kandi
datų. J uos paskatinti čia stoti galėtų lie
tuvių kalbos mokytojai, jiems aiškindami 
tos mokslo šakos svarbumą. Tarp kitko, 
Vilniaus universitetui būtų pageidauja
mi kandidatai lietuvių kalbos mokslui iš 
Vilniaus krašto nuo Švenčionių, Gervė
čių, Marcinkonių, Dieveniškių ir kitų 
Lietuvos rytų vietų, kurių tarmės labai 
įdomios mokslui, bet dar maža tyrinėtos. 
Apskritai, lietuvių kalbos mokytojai to 
reikalo niekados neturėtų išleisti iš akių, 
ir dar gimnazijoj turėtų savo mokinius 
ta linkme kreipti.

./ • ’ (Iš Vilniaus “Tiesos”)

Vienbalsiai nutarta paauko
ti vieną keisą (12 kvortų) ro
mo Raudonojo Kryžiaus lietu
vių skyriui. Bus išleista laike 
rengiamojo bazaro.

Taipgi nutarta tuoj aus su
rengti didelį parengimą be 
įžangos dėl pardavinėjimo 
pergalės (Victory) bonų.

žodžiu sakant, susirinkimas 
buvo nariams įdomus. Tai ga
lima buvo suprasti iš jųjų en
tuziastiško atsinešimo, kredi- 
toujant veikiančiuosius už jų 
atliktus kliubui ir visuomenei 
darbus.

Sausio 22 d., Lietuvių A. Pi
liečių Kliubo biznio veikėjai 
turėjo metinį susirinkimą, ku
riame išsirinko valdybą ir ki
tas komisijas. Pirm. J. Girai- 
tis, fin. rast. A. Laskus, užr. 
rašt. A. Valinčius, rrustistais 
A. Kelenas ir J. Pinkevičius. 
šokių ir koncertų rengėjais J. 
Pilkauskas, J. Giraitis, P. La- 
beckis ir N. Evans. Biznio gas- 
padorium vienbalsiai paliktas 
dirbti ant toliau Frank Haiko. 
Gaspadinė M. Pilkauskienė, 
jos pagelbininkė V. Vasiliaus
kienė.

Gaspadorius F. H. išdavė 
raportą iš praėjusių metų. 
Raportas buvo labai aiškus, iš 
kurio pasirodė, kad ne vien 
kliubui padarė gražaus pelno 
finansiniai, bet ir kaipo geras 
politikierius tarpe svetimtau
čių, tai unijų skyrius supažin-

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dvięm koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVI$KAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brdoklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••e
j CHARLES J. ROMAN Ė
* (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių • 
Direktorius ;

• Liūdėsio valandoj kreip- • 
L kitės prie manęs dieną J 
. ar naktį, greit suteiksi- • 
; me modernišką patarna- • 

vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 

būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

dino su kliubt$ ir dabar uni
jos rendavoja savo susirinki
mams kliubo kambarius. Ra
portas buvo užgirtas su entu
ziazmu.

Taipgi F. Haiko išdavė 
portą iš rengiamo 
rutės Ramoškos koncerto,
ris bus kovo 3d., Bushnęll Me
morial auditorijoj. Dės pastan
gas, kad padarius parengimą 
pasekmingu. Su Birutės mana- 
džerium apvažiuos visas Hart
fordo mokyklas, matys mo
kyklų viršininkus, kad jie pa
prašytų mokinių dalyvauti Bi
rutės koncerte. Pasirodė iš šio 
raporto, kad bus parengimas 
pasekmingas.

Baigiant susirinkimą kliu-

bo pirmininkas J. Pilky, pasi
prašęs balso ir linkėjo naujai 
valdybai ir komisijoms kuo ge
riausio pasisekimo darbuotis 
kliubo ir visuomenės labui šiais 
metais. Tiktai prašė visų lai
kytis tokios pat taktikos, ko
kia-buvo iki šiol. Tada kiiubas 
bujos kaip ant mielių. Ant ga
lo buvo pakeltas klausimas, 
kad surengti pietus su šo
kiais dėl kliubieČin, buvusių 
kariuomenėj ir jų šeimynų. Po 
trumpo apkalbėjimo tas rei
kalas palikta rengimo komisi
jai.

Kliubo Reporteris.

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVfcJ

VILNIES
PERGALES METŲ

KALENDORIUS
Kaina 35 centai

DIDELE 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

Gaunamas Laisvės Adm
427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

Telef. HUmboIdt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N, J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N~
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tek EVergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio 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.

Lietu vių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
1 496 Grand Street Brooklyn, N. Y,
I

Telefonas EVergreen 7-1661
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Gen. McNarney Teisina 
Fašistų Ginklavimą

Ukrainiečių Kunigas ir 
Krokodiliaus Ašaros

Frankfurt, Vokietija. — 
Pranešama, kad amerikonų 
komandierius p i e tiniai-va- 
karineje Vokietijoje gene
rolas McNarney pasiuntė 
paaiškinimą karo depart- 
mentui Washingtone, kodėl 
amerikonai apginklavo 20,- 
000 (fašistinių) lenkų ir ju
goslavų “benamių.” Jie esą 
rekrutuojami, kad pava
duotų siunčiamus namo am
erikonus. Gen. McNarney 
“nepaiso jų politikos.”

(Tie Amerikos uniformo
mis aprengti fašistai veda 
karo propagandą prieš 
vietų Sąjungą ir prieš 
mokratines Lenkijos ir 
goslavijos valdžias.)

Trumanas sakė, reikia 
pasiųst Europai 6,000,000 
tonų maisto per pusmetį.

So- 
de- 
Ju-

BAYONNE, N. J
ALDLD 212 Kuopos

Kalakutienos Bankietas
. Sekmadienį
Vasario 24 February
J. STANELIO IŠTAIGOJ

HI-HAT
184 W. 54th Street

Prasidės 5:30 v. v.
Gera Vakarienė, bus ir alaus.
BILIETAS $2.00 ASMENIUI 

Prašome tuojaus įsigyti bilietus.

Po vakarienės šokiai
prie geros muzikos

Bus Galima Matyti ir 
FLOOR SHOW 
Užkvięčia visus Komisija.

Kanadoj, Albertos provinci
joj, yra mažas miestelis vardu 
Smoky Lake. Kaip miestelio, 
taip ir apylinkės gyventojai 
daugumoj yra ukrainiečiai. Jie 
tam miestelyj turi pravosla
vų tikybos cerkvę. Jų klebonu 
yra jaunas kunigas M. N. Ce
penda.

šis pravoslavų tikybos ku
nigas, skelbdamas darbo žmo
nėms tiesos žodį, pralenkė vi
sų kitų tikybų dvasiškius savo 
pažangiu nusistatymu.

Virš dešimts metų Kanadoj 
buvo didelė bedarbė, šimtai 
tūkstančių vyrų ir moterų, li
kę be darbo, susidėję visą tur
tą į maišus ir užsimetę ant 
kupros, vaikščiojo iš vieno 
miesto į kitą, iš vienos provin
cijos į kitą, jieškodami darbo.

Kunigas Cependa, gyvenda
mas tarp biednuomenės, nesi- 
gėdino pasikalbėti su šimtais 
išvargusių alkanų bedarbių, 
kurie kiekvieną dieną praeida
vo per Smoky Lake miestelį, 

vakarų,

savo

darbo 
širdimi 
kančias 
ir val-

negale- 
neteisy-

vieni iš rytų, kiti iš 
jieškodami darbo.

Kunigas Cependa, 
damas pakęsti tokios
bės ir gerai suprasdamas, kas 
yra atsakomingas už biednų 
žmonių vargus, alkį Jr-'bedar
bę, dienomis ir naktimis sėdė
damas prie rašomos mašinėlės 

i atspausdino gerą pluoštą ma
žo formato laikraščio, užvar
dinęs jį Balsas Teisybės (Go
los Pravdi). Tas laikraštis pa- 
sisklpidė po plačią Kanadą 
tarp proletariato. Jis savo raš
tuose aiškiai nurodė, kad už 
bedarbę yra atsakomingi dirb
tuvių savininkai, kasyklų sa
vininkai, mišk 
vininkai, 1

džia. Kunigas Cependa 
laikraštyj tuomet rašė:

“Broliai ir seserys, 
žmonės, aš visa savo 
užjaučiu jūsų vargšus, 
ir alkį. Pelnagrobiai
džios pareigūnai įstūmė jus į 
tokį vargą, kokio dar niekas 
Kanados istorijoj nematė. Pil
ni keliai jūsų, biednų, žmonių, 
jieškančių darbo ir duonos. 
Bet kur jūs neisite, visoj Ka
nadoj bedarbė. Jums yra tik 
viena išeitis, tai ant vietos ben
dromis jėgomis daryti griežtą 
spaudimą į dominijęs vyriau
sybę Ottawoj, ir ji turi išklau
syti jūsų skundų balsą.”

Kunigo Cependos laikraščio 
pirmieji numeriai gavo didelį 
pritarimą tarp darbo žmonių. 
Į trumpą laiką atsirado šim
tai šėrininkų ir tūkstančiai 
pren u m er a tor i ų.

į Dabar Golos Pravdi yra 8 
puslapių. Išeina tris kartus į 
mėnesį.

; Pat pradžioj kunigas Ce
penda daug darbo, pinigų ir 
rūpesčio įdėjo prie to laik
raščio. O prie to, jis turėjo 
labai daug nemalonumo beko
vodamas su darbo žmonių 
priešais, reakcijos pagelbinin- 
kais, popais ir Romos katali
kų kunigais, kurie pasisąmdę 
advokatus darė prieš jį viso
kius kaltinimus, vadino jį rau
donųjų kunigu, traukė į teis
mą. Kunigas Cependa drąsiai 
pats vienas stojo į teismą. Ap
gynė save ir savo 
Teismiškai sumušė 
ir jų advokatus su 
savo nurodymais.

Kunigas Cependa
dienai, būdamas Golos Pravdi 
redaktorium, aštriai kerta vi
siems darbo žmonių nepriete
liams ir tamsybės apaštalams.

Štai kaip jis rašo savo laik
raštyj Golos Pravdi sausio 21 
d. laidoj šių metų:

„ . . i >
Krokodiliaus Ašaros

“šiltuose vandenyse, upėse, 
ežeruose ir jūrose yra tokių 
gyvūnų, kurie gyvena vande
nyj. Nekurie iš jų laikas 
laiko iškyla virš vandens, 
traukia į plaučius šviežio
ir vėl pasineria į gilumą. Ale 
yra ir tokių gyvūnų, kurie iš
lipa iš vandens, voliojasi po 
smėlį. Prie tokių gyvūnų yra 
priskaitomi ir krokodiliai. Ne
kurie iš jų sveria po tris, ke
turis ir daugiau šimtus svarų. 
Krokodiliai turi labai dideles 
žiaurus, kurios plačiai atsida
ro. Viduj daugybė aštrių dan
tų. šie gyvūnai maitinasi žu-

laikraštį, 
skundikus 
teisingais

ir po šiai
mišku industrijos sa- 
bankiųinkai ir jų val-

OP VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, kaipo (multiple vitamins and 
minerals.) susideda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. Užtenka tik tri
jų tabletėlių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. 
Pašto išlaidas mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex Tabletėles naudinga yra vartoti 
kiekvienam, dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi didelį palinkimą į 
chronišką alkoholizmą. Tūkstančiai vyrų ir moterų patenkinti yra, kurie 
vartoja mūsų vitaminus, taipgi ir tamsta būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 
250 Tabs. $2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes apmokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėles naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėles, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

nuo 
pri
oro

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ukrainiečių, katalikų, kurie, 
girdi, kenčia priespaudą po 
Rusijos komunistais ir nežmo
niškai esą persekiojami dėl 
katalikiškos tikybos.

“Argi ne krokodiliaus pasi
gailėjimas tikrų mūsų ukrai
niečių sūnų ir dukterų ?

“Tie -visi mūsų broliai ir se
serys, kurie po prievarta buvo 
išvežti katorgos darbams, vi
si su dideliu džiaugsmu sugrįš 
į savo tėviškę. O tie bėgliai, 
kurie dabar randasi užsienyj, 
tai yra, kunigai, jėzuitai, bro
liukai ir kiti, buvo Hitlerio iš
tikimiausi vaikai.

“Viso pasaulio žmonės ge
rai žino, kad Ukraina, Lietuva, 
Latvija, Estonija ir kitos visos 
didelės ir mažos valstybės, kų- 
rios( sudaro vieną galingą So
vietų Sąjungą, kiekviena turi 
tokią pat laisvę, kaip Ameri
ka, Kanada ir desėtkai kitų 
valstybių. O kiek daug Sovie
tų Sąjungoj yra visokių tautų, 
visos turi pilną laisvę, kalba 
savo kalba. Turi savo kalboj 
mokyklas, knygas, laikraščius.

“Kiek Sovietų Sąjungoj yra 
visokių tikybų, jos turi pilną 
laisvę. Tikintieji gali laisvai 
melstis. Turi cerkves, bažny
čias, kirkas ir kitokius maldų 
namus.

“To.negali suprasti tik ver
kiantieji krokodiliaus ašaro
mis.” J. Girkus.

vimis ir kitokiais vandeniniais ’ 
gyvūnais. Jeigu krokodilius ; 
žmogų vandenyje užpuola, tai i 
žmogui nėra galimybės nuo j<\ 
išsigelbėti. Krokodilius turi to
kius šarvus, apsivilkimą, per 
kurį ir kulka neperšaunama, 
nebent pataikysi į akį arba į 
gerklę.

“Krokodiliai yra nemažai ir 
žmonių suėdę Egipte. Ten yra 
didelė upė, vardu Nile, kuri 
teka į Viduržemio Jūrą. Toj 
upėj yra daug krokodilių. 
žmones, stovėdami ant kran
to tėmija krokodilių gyveni
mo papročius ir jų tarpsavi- 
nes dideles imtynes dėl mais
to. Krokodilius yra piktas van
dens gyvūnas. Ale tūkstan
čiai žmonių yra prisižiūrėję, 
kaip jie verkia. Verkia tiesiog, 
kaip žmonės nelaimėse ir ne
pasisekimuose. Taip ir matysi 
— pradeda ašaros bėgti iš 
akių. Krokodilius iškiša galvą 
iš vandens ir jeigu, apsižiūrė
jęs aplink, nieko iš gyvų ne
mato, tada jis neverkia. O kai 
čia tik užmato žmogų, stovint 
ant zupės kranto ir negali pa
siekti žmogaus, tada jis ver
kia, ir tai labai verkia dėl to, 
kad labai nori žmogų suėsti, 
o negali prieiti prie jo.

“Dabar pas visų, tautų žmo
nes yra priimti' šitokie pasa
kymai: ‘Krokodiliaus ašaros.’ 
‘Verkia, kaip krokodilius.’ 
‘Krokodiliaus pasigailėjimas.’

“Kaip tik dabar tokiais pat 
sumetimais verkia krokodiliaus 
ašaromis dėl Ukrainos, Lietu
vos ir kitų tautų Romos po
piežius. Kartu su juo verkia, 
sielojasi visi juodžiausios tam
sybės. apaštalai, popiežiaus pa
kalikai, kunigai, vyskupai ir 
kardinolai. Lieja krokodiliaus 
ašaras dėl to, kad labai nori, o 
negali sugrąžinti visos žmoni
jos į viduramžių gadynę, į in
kvizicijos laikus.

“Lenkija, Lietuva ir kitos 
tautos buvo užnuodintos kuni
gijos nuodais per šimtmečius. 
Kai Hitleris mėsinėjo milijo
nus Europos gyventojų, žudė 
moteris, vaikus ir senelius, de
gino miestus ir kaimus, tai 
šventasis popiežius, taip lygiai 
ir visi jo pakalikai, vyskupai 
ir kardinolai, sėdėjo -ramiai, 
nei vieno žodžio neištarė prieš 
Hitlerio žvėriškumą. Bet kai 
Hitlerio galybė liko sumušta, 
tuojaus Romos dvasiškiai pra
dėjo daužytis ir šaukti, kad 
Ukraina, Lietuva ir kitos tau
tos išspruko iš popiežiaus ran
kų. O jie tikėjosi, kad tie 
kraštai per hitlerininkus 
žmogžudžius bus jiems paves
ti.

“Praeitų metų pabaigoj, tai 
yra, lapkričio 14, 15, 16 die
nomis, Washingtone atsibuvo 
katalikų vyskupų konferenci
ja... Katalikiški vyskupai su 
didele pagarba priėmė mūsų 
vyskupą Ambrosą Senišiną, 
kuris gyvena Amerikoje. Jis 
kalbėjo anglų kalba. Skaitė 
gautus laiškus nuo pabėgėlių, 
kunigų ir civilių ukrainiečių, 
kurie dabar randasi Vokieti
joj, .Franci joj ib Italijoj. Po 
vyskupo Ambroso prakalbos 
visi vyskupai, kurių buvo apie 
šimtas, vienbalsiai pasisakė su 
gilia užuojauta dėl likimo Uk
rainos, o visų daugiausia dėl

Klaidos Pataisymas
Tilpusioj korespondencijoj 

Laisves No. 29 iš Elizabeth, N. 
J., įvyko dvi klaidos. Pirma, 
LDS 33 kuopos susirinkimas 
įvyks 13 d. vasario, o ne 12 d.

Antra klaida, tai vardas ne
teisingai parašytas. Turi būt 
Povilas Krivickis, o ne Jo vilas 
Krivickis. Ukrinas.

Nuo Redakcijos. — Atsipra
šome dėl klaidos varde. Ta 
raidžių rinkėjų klaida praėjo 
redakcijos nepastebėta. Kas 
dėl LDS 33 kuopos susirinki
mo dienos, tai paties kores- 
pondėnto (matomai per klai
dą) parašyta 12 d. vasario. 
Dėl to taip tilpo.

TUOJAU DUODAMI 
DARBAI

D1KTAFONO OPERATORĖS 
$25 Į SAVAITĘ 

RAŠTINĖS DARBININKĖS 
$35 I SAVAITĘ 

(Patyrimas nereikalingas)
Pastovūs darbai. Puikiausios darbo sąlygos. 
5 dienų savaitė; pradedant pirmadieniu, bai
giant penktadieniu, 9—5. Kreipkitės į Mr. 

Mathews, Alexander Hamilton Institute, 
71 West 23rd ^Street, New York. 

SPRING 7-1000.
(36)
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RANKINES 3IUVRJOS 
PATYRUSIOS. 60c J SAVAIT& 

40 VALANDŲ SAVAITE. KREIPKITĖS 
L A. NOVELTY CO.

301 CUNTON AVE., NEWARK, N. J.
• (35)

MOTERYS VALYMUI
OFISŲ BUDINKUQSE 
LENGVAS DARBAS 

50C I VALANDĄ 
SUPERINTENDENT 119 W. 57 ST. BlKLAIDŲ PATAISYMAS

Milwaukee, Wis.

532 Grand Street, Brooklyn

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bennis, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

L^uvm
GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEJ KEĮKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis-—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tek 8T. 2-3173 ATDARA VAKARAIS

Grįžta Mūsų Kariai
Per paskutinius kelius mė

nesius Milwauken grįžo gra
žus būrelis karių iš Dėdės Sa- ■ 
m o tarnybos. Jie grįžo pas sa
vo tėvelius, moteris ir vaiku
čius. Iš sugrįžusių randasi ke
letas ir lietuvių.

Albinas Chulkis apie tris 
metus atgal liuosnoriai įstojo 
į Army Air Corps, kur ir jam 
teko daugiausia tarnauti dėl 
Dėdės Šamo Alaskoje.

Keletas savaičių atgal, Al
binas buvo garbingai paliuo- 
suotas iš tarnybos ir grįžo pas 
savo tėvelius. Ant kiek aš pa
tyriau, tai Albinas rengiasi eiti 
toliau į mokyklą, žada stoti į 
University of Wisconsin.

Albino tėvas priklauso prie 
LDS ir LLD kuopų ir skaito 
Vilnį.

S/Sgt. Edwardas Pecelūnas 
buvęs Army Air Corps ir iš
tarnavęs 4 metus ir 4 mėne
sius. Gavęs nuo Dėdės Šamo 
garbingą paliuosavimą, grįžo 
pas savo gyvenimo draugę Do
ris ir dviejų metų sūnų Edwar- 
dą.

Prieš karą jis lankė Univer
sity of Wisconsin per tris me
tus. Tai dabar rengiasi grįžti 
atgal į universitetą ir užbaig
ti mokslą.

Edwardas Pecelūnas yra sū
nus S. Pečiulio.

Karolis Baltutis tarnavo U. 
S. Navy du metus ir 4 mėne
sius. Jam daugiausiai teko bū
ti South. Pacific.

Gavęs garbingą paliuosavi
mą, grįžo pas savo moterį Ma
ry ir dukrelę Carol, trijų me
tų.

Karolio tėvai, J. Baltučiai, 
priklauso prie LLD kuopos ir 
taipgi yra Vilnies skaitytojai.

Linkiu grįžusiems jaunuo
liams geriausio pasisekimo jų 
moksle ir darbe.

Mihvaukietis.

Laisvės No. 32, vas. 7 d., 
ketvirtame pusi, tilpo rašinys 
iš Worcester, Mass., užvardin
tas “Netikėta žinia.” To raši
nėlio trečiame paragrafe, ko
rektūrą betaisant, išmesta ge
ra eilė ir įdėta ten nepriklau
santi eilė; tas sugadina pras
mę dviejuose sakiniuose. Tei
singai tie du sakiniai turėjo 
skaitytis šiaip: “Tai ne būti
nas reikalas statyti jį į prezi
dentus. Mes galime rasti daug 
tokių, kaip jis, jeigu biskutį ir 
netokių, kurie galėtų būti kan
didatais į prezidento vietą.”

Atsiprašome korespondentą 
ir skaitytojus.

Tokio. — 40,000 japonų 
karių pirmiau buvo paskelb
ti žuvusiais ir už juos at
laikyta pamaldos. Bet pasi
rodė, kad jie gyvi. Už tų 
klaidą atsiprašė Japonijos 
premjeras Shidehara.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Kadangi pereitą Veikiančio Kom. 
susirinkime nepribuvo “Laisvės” 
gaspadorius P. Buknys ir dėlto neį
vyko diskusijos Kultūrinio Namo 
klausimu, kas link pirkimo Šerų, tai 
šiuomi pranešu, kad gavau praneši
mą po susirinkimo, kad jis buvęs su
sirgęs gripu — atsiprašo, kad nega
lėjo pribūt, bet pasižadėjo dalyvau
ti' Sekančiame susirinkime, kuris 
įvyks sekmad., vasario 17 d., 3 vai. 
dieną Liaudies Name, 735, Fairmount 
Ave. Prašome visus dienraščio Lais
vės skaitytojus ir organizatorius da
lyvauti, aptarti Kultūrinio Namo 
pirkimą. — P. Puodis, V. K. Sekr.

(34-35)

MIAMI, FLA.
Dabartiniu laiku yra privažiavę 

daug lietuvių iš visokių valstijų ir 
miestų. Susirinkime ant jūrų kranto 
sausio 27 d., ir vienbalsiai nutarėm 
surengti pikniką. Piknikas įvyks va
sario 17 d., 2 vai. dieną. Topetų 
Moons Salėje, S. W. 4 ir 8 gatvėse. 
Sis piknikas bus didelis metinis pik
nikas, turėsime gerą muziką šo
kiams; bus dainų, valgyt ir išsigert. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti, 
linksmai praleisti laiką. Rengimo 
Kom.: Tony Benny, pirm., Mr. Rat- 
kus ir Mr. šarpinskas, pagelbinin- 
kai, Mrs. Paukštaitienė, rašt. Šir
dingai ačiū! J. Marshall. (34-35)

WATERBURY, CONN.

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

V AKACIJOS SU ALGA.
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J.

(84)

VALYTOJOS,) Ofisų Namų. Nuolat. 
62c i valandą.

Kreipkitės tarp 4 ir 6 P.M.
INGE, 69 Pine St.. New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠĖPŲ DARYTOJAI 
ar 

SULEIDĖJAI 
KREIPKITfiS 8 A.M. - 4 P.M.

MARINE BASIN CO.' 
GALE 26TH AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

,,

(37)

ST A LI ORI AI 
PIRMOS KLAS£S 

Kreipkitės 
HAMMELL & SONS WOODWORKING CO.. 
12-16 BERTON PLACE, BELLEVILLE; N.J. 

BELLEVILLE 2-3558
(85)

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

For res tai Ragina Laikyti 
319 Gatavai Karui Pa
ruoštu Kariniu Laivę 

4. ■
Washington. — Jungtinių 

Valstijų laivyno sekretorius 
Forrestal, raportuodamas 
prez. Trumanui, ragina pa
laikyt Atlanto ir Pacifiko 
Vandenynuose 319 karo lai
vų, kurie būtų visuomet ga
tavai paruošti kariniams 
veiksmams. Be to, Forres- 
tal siūlo laikyt atsargoj ga
na prirengtus 724 karinius 
laivus ir 3,627 lėktuvus. 
Anot Forrestal’o, laivyne 
turėtų būti 558,000 jūreivių 
ir oficierių.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 13 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Draugai, malonėkite dalyvauti, 
reikės pasimokėti į Centrą už šiuos 
metus. Taipgi išgirsite raportą iš 
Laisvės dalininkų suvažiavimo, mūsų 
kuopa turėjo atstovą, tad sužinosite 
dienraščio Laisvės stovį. Taipgi yra 
kiti reikalai aptarimui, prisirengi
mai prie ateinančios vasaros paren
gimų ir tt. — F. Raštininkas.

(34-35)

NOTICE is hebery given that License No. I 
GB 11424 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Patehen Avęnuc, Borough .of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off t>o 
premises.

CURTIS KIRKLAND & MABEL CATO 
177 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

: ------------------------------
NOTICE is hebery given that License N». I 
GB 11647 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILMOE BROTHERS
588 — 7th Ave.. ’ Brooklyn, N. Y,

NOTICE is.hebery given that License No. 
GB 11523 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & GOLDIE CHOROHgT 
321 Graham Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hebery given that License No. 
GB 11290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
843 Gates Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN
843 Gates Ąve., 

NOTICE is hereby given that IJcenaf No. 1 
GB 11496 has been issued to the undersitmed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
154 Norman Avenue, Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off 
premises.
STANLEY J. DYNIA & WALTER J. DY 
154 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N 
EB 2192 haa been issued to the undersigned 
to sail beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
577 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MORRIS
077 Flatbush Ave.

WORCESTER, MASS.

Brooklyn, N.

be consumed off the

EISENBERG 
Brooklyn, N. Y<

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
is daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir' tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale 'tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

ALDLD Moterų 155 kp. susirin
kimas įvyks 11 d. vasario, 7:30 v. v. 
Liet. Salėj, 29 Endicott St. Malonė
kite visos nares dalyvauti susirinki
me taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
Turime daug svarbių dalykų pra
džioje metų. — A. W. (33-34)

SO. BOSTON, MASS.
Pirmadienį, vasario 11 d., 8 v. v., 

New England Mutual Hali, kampus 
Clarendon ir Boylston Sts., išgirsite 
Anna Louise Strong kalbant — “So
viet Policy in Eastern Europe.’’ Bus 
ir klausimų periodas. Bilietas su tak
sais, 90 c. Visus kviečia dalyvauti 
Progressive Bookshop. (33-34)

REIKALAUJAME AGENTŲ
Didelė proga dėl Moterų ir 

Vyrų, pardavinėjimui Deksnio 
mosčių. Turėsi naudingą ir 
pelningą darbą, su geru atly

ginimu. Tuojaus rašykite.
Deken’s Ointment Co.,
Po. O. Box 666,
Newark 1, N. J.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. vasario, pas E. Geležąuskienę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Visi 
nariai dalyvaukite, pasimokėkite 
duokles už 1946 metus, kad ir šiais 
metais mūsų kuopa liktų garbės 
skyriuje. Kadangi dabar eina vajus 
gavime naujų narių, tai geisti
na, ■ kad atsivestumėt pažįstamą 
draugą, prirašyti į Draugiją. -* P- 
Šlekaitis, seki*. (33-34)



NewYOTko^įgiž%fc72liiMH
Bazarui DovanosLinksmas Vakaras Lau 

kia Visų su Draugais 
Liuteriečiais

1
4

h

Dr. Martin Luther Draugys
tės metiniai baliai būna vieni 
iš smagiausių draugijinių pra
mogų. Bet kam tą aiškinti 
daug — tą jau žino kiekvie
nas, kuris nuolatos dalyvauja 
su draugiškais liuteriečiais jų 
metinėse iškilmėse.*

Draugystės metinis balius 
Įvyks jau šio šeštadienio va
karą (šį vakarą), vasario 9- 
tą, Grand Paradise Ballroom, 
318 Grand St., Brooklyno. An
tano Pavidžio orkestrą 
šokiams. Įžanga tiktai
(taksai įskaityti), šokiai nuo 
9 iki vėlumos.

Pramoga, kaip matome, bus 
smagi, o liuteriečiai malonėtų 
visus matyti jų metinės iškil
mės svečiuose.

gros
60c

Daiktais
šiomis dienomis Brooklyne 

svečiayosi bitininkas L. Kon
čius iš North Abington, Mass. 
Jis apdovanojo Laisvės Baza- 
ra su dviem kvortom medaus.

A. Skirmontas, savininkas 
gražios užeigos, 1 Brown PI., 
Maspeth, N. Y., davė dvi bon- 
kas geros degtinės.

A. Bičkūnas, iš Edgemere, 
L. L, lankėsi Laisvės įstaigoje 
ketvirtadienį ir pridavė dvi 
“Checker Boards”—šachmatų 
lenteles. Jos yra labai gražios 
tame, kad rankų darbas, visai 
mašinos neliestos, 
žiai, 
Graži

Piliečiai Reikalauja Tyrinėti 
Nušovimą Dviejų Negrų

Pradėjo Gyvenimą be 
Tėvo

Mrs. Elizabeth Jensen, gais- 
ragesio pareigose padėjusiu 
gyvastį jauno Walter Jense
no jauna našlė, buvo apteikta 
didvyrio vyro dovana gulėda
ma ligoninėj,
sūnelio, trečio kūdikio šeimo 
je. už mėnesio po vyro mirties 
Jensenas žuvo gelbėdamas gy 
vastį pabėgusios 77 metų se 
nutės, 
na po 
n as.

Linkėjimus Lietuvai Lai 
mės Atsiminkite 16-tą 

Vasario

Negrai sušatfdyti Gus Scho- 
lakis užlaikomame Terminai 
Tea Room, viešoje busams sto
tyje. Juos nušovė policistas Jo
seph Remeika. Scholakis šau
kęs policiją skundu, kad neg
rai kėlę “betvarkę” ir jį '‘įžei
dę.”

Vietos gyventojai pasipikti
nę tuo, kaip jie sako, “wan
ton shooting.” Piliečių dele
gacija iš 24 asmenų lankėsi 
pas policijos viršininku Peter 
Elar, reikalaujant tuojau pra
vesti tyrimą.

žmonės sako, jog ta arba
tinė esant jau nuo seniai ži
noma diskriminavimu negrų. 
Vienas delegatų, Alexander 
Coleman, buvęs liudininku to
kio incidento prieš porą me
tų, sakė, kad argumentas ir 
dabar galėjo būti kilęs dėl at
sisakymo negrus aptarnauti, 
privedant prie nušovimo.

ITeeport’e, Long Island, 
pereitą antradienį tapo nušau
ti du negrai, vienas kariškis, 
vienas civilinis. Sužeistas jū
rininkas, Joseph Ferguson, 
taipgi negras. Nušautieji ka
rys Charles R. ir Alfonzo Fer- 
gusonai yra jo broliai. Gi tre
čias su jais buvęs brolis, Ri
chard, policijos teismo ant 
greitųjų nuteistas 100 dienų 
kalėti, kaltinant kenkus tvar-

P. Šlajus $2.
Po $1 : J. Ragažinskas, P. 

Pužlis, A. Lipčius, A. Rimkus. 
Viso $6. (Pinigų gauta $5).

Pavieniai aukavo:
Po $2: Cl. Bready, Brook

lyn, N. Y. ir V. Ramanauskas, 
Minersville, Pa. Draugas Ra
manauskas su auka pažymi, 
kad kadangi Laisvės Bazaras 
prasidės vasario 22 d., George 
Washington gimtadienis, tai jis 
ta proga prisiunčia auką, nes 
toje pačioje dienoje įvyksta ir 
jo gimtadienis — 73 metų 
amžiaus. Linkime jam laimin
go gimtadienio ir sulaukti dar 
daug gimtadienių.

Kas metą Laisvės įstaigoje 
lankosi B. šleivis, buvęs new- 
yorkietis, o dabar gyvena nuo
savame name Congers, N. Y 
Jis atsinaujino prenumeratą ir 
paliko auką bazarui $1.

Širdingai dėkojame visiems.
Laisvės Adm-cija.

Geri linkėjimai visuomet, vi
sur mieli. Tačiau vasario 16-tą 
jūsų linkėjimai bus naudingi 
Lietuvai, tiktai tada, jeigu 
juos pąreikšite tik vienoje vie
toje. O tai bus Laisvės salėje, 
419 .Lorimer St., Brooklyne, 
kur tą vakarą įvyks pramoga 
Lietuvos paramai.

To baliaus visas pelnas ski
riamas įrengti Lietuvos 
nėję, Vilniuje, Medicinos 
tūtą..

sosti-
Insti-

Wedding Bells Tolled 
for Julius Chesna

Jinai susilaukė ’

kuri mirė sekamą die- 
gaisro, kaip ir Jense-

Akstiną Saugumą ant Kelio

Didžiojo New Yorko Sau
gumo Taryba veda kontestą 
tarp vietos firmų, vartojančių 
motorinius vežimus, tikslu 
ąkstinti saugų vairavimą. Da
lyvaujančios 58 kompanijos, 
tame skaičiuje 34 iš Brookly- 
no ir Queens, turi 380 atskirų 
šapų ir vartoja 18,000 vežimų.

S/Sgt. Julius Chesna, son of 
Julius and Marcclia Chesna of 
Newark, N. J., a couple of 
months ago returned home, 
after being honorably dis# 
charged from service in the 
armed forces.

Susiveda

»

Laiškas iš Lietuvos

•a
IN.”

VASARIO Įžanga 60cPradžia 9 v. v

Tkitokių

Joseph Garszva
E. Vasiliauskai.

Undertaker & Embalmerrasų

Filmos-Teatrai

ir

Valandos:

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

JOSEPH
B4JLOFF

RUTH
WESTON

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

puikios 
P.M.,” 

Ave. ir 
rodoma

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

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

TXT restaurant

Širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkės visuomenę 
’skaitlingai dalyvauti šiame mūsų baliuje.

RENGeJAI.

DABAR VAIDINAMA! PUIKIAUSIAME BROOKLYNE TEATRE!
LINKSMA! SUJAUDINANTI! KVATOJAMAI JUOKINGA FILMĄ!

žvaigždžiuoja nepamėgdžiajamoji BETTY HUTTON!

“THE STORK CLUB”
IR DAR! “DICK TRACY,” Amerikos Detektivas

BROOKLYN ___________________________________ K
PARAMOUNT DeKalb Ave.

BAZARAS
Grand Paradise Salėje 

313 Grand Street 
Brooklyn

Kas vakaras bus

ŠOKIAI
PAVIDIS ORKESTRĄ

Įžanga Kasdien 
tik 35 centai

Būkit Visi ir Visos!

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-9591 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9612

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

TREČIA DIDI
SAVAITĖ!

Taipgi Čechovo “JUBILEE” ir Frank Sinatra “THE HOUSE I LIVE

Žmonių Judi* iii Pasaulio Karo II!

“A WALK IN THE SUN” 
ŽVAIGŽDŽltlOJA

DANA ANDREWS su RICHARD CONTE 
Pagaminta ir Diriguota Lewis’o Milestone 

VICTORIA BROADWAY ir 46 ST.

Užšaldą Jausmus susidūrimai! Ūžimus 
jum žadą lūkestis! Tokia\ drąsa!

DOROTHY McGUIRE • GEORGE BRENT 
ETHEL BARRYMORE

The Spiral Staircase
NEGALĖTA PASAKYTI ISTORIJA!

i? PALACE
□ BROADWAY lr 47th ST.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

Stahley Teatre Rodo ir 
Komediją 
rodomosios 

filmos “Six 
Teatre, 7th

SIX P. M.”

Įvyks šeštadienį

Vasario 9 February
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pavidis Radio Orkestrą Šokiams

labai gra- 
artistiškai padarytos, 

dovana!

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F1

Pinigais
P. Šlajus iš Chester, Pa., 

prisiuntė blanką, aukavo se
kami:

Atsitiktinas šokis atvirame ore suteikia linksmą popieti grupei 
audonųjų artileristų ir rusių mokyklos mergaičių smagiame vaizde 

iEATA, P. M.”, naujos Sovietinės muzikalės filmos, kuri dabar 
rodoma STANLEY THEATRE.

RADIO CITY MUSIC HALt
TEATRINfc TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

Dinamiškas mėgiamas filmų aktorius sugrįžta
...sykiu žvaigždžiuoja mylimiausia judžių aktorė!

CLARK GABLE • GREER GARSON
Metro-Goldwyn-Mayer’s

“ADVENTURE”
su JOAN BLONDELL • THOMAS MITCHELL 

SCENOJE: “SKY HIGH”, fantastiškas. spindintis reginys, paruoštas Leonido!!,., 
scenerijos Bruno Maine, su ROCKETTES, DAINŲ ANSAMBLIS, BALETO 
GRUPE ir SIMFONIJOS ORKESTRAS, vadovaujamas CHARLES PREVIN.

Neužmirštama Filmą .. . Jaunų gydytojų išsivysianti romantiška 
istorija ... Linksma, maloni!

“MISS SUSIE SLAGLE’S”
žvaigždžiuoja

VERONICA LAKE • SONNY TUFTS • JOAN CAULFIELD 
IR LILLIAN GISH 

Šilta ir žėrinti filmą ... Sujaudina!
* IR ŠAUNUS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJ *

DANNY KAYE 
(Vienintelis pasirodymas Broadway šiemet) 

Ir dar GEORGIA GIBBS 
Tip, Tap ir Toe ir Bob Chester ir io Orkestrą 

PARAMOUNT Broadway ir 43rd St.

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk Filmas, rodančias Generolo De Gaulle pasitraukimą! Matyk pirmuosius laisvus 
rinkimus Vokietijoje! WMatyk naujausius Judžius iš J.T.O. susirinkimo Londone! Girdėk 
Sekretorių Bymes kalbant apje atominę jėgą! Matyk G.I. anglikes nuotakas atvykstant j 
J. V. Matyk Chinų okupacijos armiją Mandžurijoj. Matyk filmas, rodančias J. V. tiltų 
atidarymą skersai Rheino! Matyk naują Laivyno filmą, "Report From Tokyo—1946.” 
Girdėk Japonų admirolus pasakant, kodėl Japonija sumušta! Matyk naujausius žinių 

judžius iš viso pasaulio. Puikiausi judžiai mieste
T7’ 1VT P A Q Q V NEWSREEL THEATRE JCd ITJL D A U O 1 BROADWAY IR 46 ST.

PILNA ANTGALVINIŲ SUJAUDINIMŲ!
Istorija desperatiškos vyro ir moteries medžioklės, 

ir moteries meilės vyrui!...
Labai įdomi ir žavinti filmą!

ALICE FA YE * DANA ANDREWS
LINDA DARNELL

“Fallen Angel'
IR ASMENIŠKAI SCENOJE ta Brazilietė Kaip Bomba

CARMEN MIRANDA
ir jos sesuo AURORA MIRANDA

Dar ir NESTOR. CHA YRĖS, RICHARD IR FLORA STUART 
ir Extra! ARCHIE ROBBINS '•

ROXY 7th Ave. ir 50th St.

Eleanora Sungailienė, brook- 
lynietė (seniau gyvenusi Ta
maqua, Pa.), gavo laišką nuo 
savo giminaičių Vasiliauskų, 
iš Kauno, išsiųstą birželio 5- 
tą. Rašo:
Brangūs giminaičiai- 
amerikiečiai!

Jau praslinko keli metai, 
kaip mes nesusirašinėjame. 
Priežastis .— karas, kuris su
drumstė visą pasaulį.

Mes esame sveiki, išlikome 
po karo audros, tik mūsų sū
nus Vytautas, apie kurį mes 
rašėme telegramoje, mirė Uz
bekijoje.

Aš esu mobilizuotas Raudo- 
nojon ArmijOn, tarnauju jau 
aštuntas mėnuo. Mano šeima 
Kaune, žmona ir dvi dukterys. 
Genovaitė tarnauja įstaigoje, 
o Eleonora mokosi gimnazijos 
aštuntoje klasėje. Dabar, pa
sinaudodamas atostogomis, pa
rašau laiškutį ir dar kelis žo
džius apie brolius, Simoną ir 
Kazimierą. Jie gyvena Kaune. 
Nežinau, ar pasieks šis laiš
kas jus, bet laukiame nuo jū
sų atsakymo. Palikit sveiki ir 
laimingi, ir mes liekame.

' Melvina Evo Sukosky susive
da su Joseph Nutwell, šį sek
madienį, vasario 10-tos popietį, 
4 vai., Apreiškimo bažnyčioj. 
Gi šeimyniškas giminių, draugų 
ir kaimynų pokylis, ruošiamas 
nuotakos tėvų, įvyks Logan 
Inn, 3294-6 Atlantic Ave., East 
New Yorke.

Melvina Sukoskytė gerai ži
noma tarp aidiečių ir LDS jau
nimo, yra ilgoką laiką dalyva
vusi tame jaunime.

Linkime laimės šeimos gyve
nime. 7?.

Danny Kaye Asmeniškai 
Miss Slagle’s”

New Yorke Paramounte, 
prie Times Square, greta nau
jai pradėtos rodyti filmos 
“Miss Susie Slagle’s,’’ asme
niškai dalyvauja Danny Kaye.

The Theatre Guild’s Muzikalia 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

Žodžiai ir Dainos Oscar Hammerstein 2-Jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 

ŠOKIAI AGNES de MILLE
HAROLD 

KEEL 
BETTY JANE 

WATSON
ST. JĄMES THEA. W. 44th

Popiet Ketrirt. ir šeštad.

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia * veikalas pagal garsų
Europinį vaidinimą “Lilliom” Molnar’o
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille

su John Raitt - Iva Withers
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir šešt. 2:30

Metodisty Bažnyčioje 
Brolybes Apeigos

Per eilę metų prie Lituanica 
Aikštės, 411 So. Third St., 
Brooklyne, esanti Metodistų 
Bažnyčia antrą sekmadienį va
sario skiria Brolybės ir Rasių 
Santykių sekmadieniu. Tiks
las, kaip skelbia kun. Timo
thy V. Peshkoff, pastorius, 
yra ąkstinti susipratimą tarp 
protestonų ir pagerbti žmo
nes kitų rasių, religijų ir tau
tybių. v.

Gal būt įstaigos nusistaty
mą geriausiai parodo tas fak
tas, kad šioje vienoje bažny
čioje talpinasi angliškai ir is
paniškai kalbantieji metodis
tai ir rusai evangelikai krikš
čionys.

Šio sekmadienio, vasario 10- 
tos, apeigose, kurios susidės iš 
specialiai parinktos muzikos ir 
kalbų, dalyvaus Berniukai 
Skautai, rabinas Herman Pol
lack, metodistų ministeris dr. 
J. S. Stowell ir kiti. Pradžia 
3 vai. po pietų. Kviečia ‘na
rius ir kaimynus atvykti.

S/Sgt. J. Chesna is a veteran 
of campaigns in Africa, Sicily, 
Normandy (France), and later 
was transferred to the Pacific.

And now, after marrying 
Rita Bartolome, with her help 
Julius is trying to forget 
all the campaigns and adjust 
himself to civilian life.

We wish him best of luck 
and a lot of happiness to Rita.

Leo Nechworth.

Brooklyn© Paramount Rodo 
“Stork Club”

Toji linksmų ponų puošnaus 
kliubo vardą nešiojanti filmą 
atėjo į Brooklyno Paramount, 
Flatbush ir DeKalb. Toje pa
čioje programoje paskilbęs 
kartūnų charakteris “Diek 
Tracy” rodomas tikrame, gy
vame jo asmenyje, filmo j e.

“The Stork Club” žvagždė 
Betty Hutton vaidina rolę ke
purių padėjėjos puošniajame 
kliubė. Nuobodaudami su savo 
palydovėmis, ponai ne kartą 
dairosi šalutinio flirto ir paste
bi! gražuolę Betty. Vieno po
no dovanos vos-vos nepražudė 
jos romanso su jos mylimu 
marinu.

Greta 
naujos 
Stanley 
42nd St., New Yorke,
ir paskubusioji Čechovo ko
medija “Jubilee” (Jubiliejus). 
O - ir “Six P.M.” turi labai 
smagių momentų. Tad, bend
rai imant, ten linksma pro
grama.

Kita įdomia trumpa filmą 
yra “The House I Live In,” su 
Frank Sinatra.

įvyks

LAISVES-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N.

Tel. ST. 2-8342

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

j 9—12 ryte
Į 1— 8 vakare 

Penktadieniais Uždaryta

Dr. Martin Luther Draugystes

METINIS BALIUS

Staten Island assemblyma- 
nas Edmund P. Radigan, re- 
publikonas, įteikė Valstijos 
Seimelių, Albany, bilių, ku- 
riuomi reikalauja pakelti New 
Yorko miesto linijų f erą iki 
10 centų.

Pastaba: Ponas Radigan 
subvėmis nevažinėja.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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.
prio Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 6-6191

F.W. Slialins
(Shalinskaš)

Funeral Home

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «, N, Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI




