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Jau sukako 400 metu, ka 
pasaulio šviesą išvydo pirmoj 
lietuviška spausdinta knyga.

“Katekizmo Prasti Žodžiai’ 
buvo nedidelė, palyginti, 
gėlė, bot ji pasiliko niūsu
tos istorijoje reikšminga tuo, 
kad tai buvo pirmutinė. O 
Martynas Mažvydas, tos kny
gos autorius, pasiliks niūsu is
torijoje pirmutiniu lietuviško 
žodžio išreiškėju raštu — žo
džio, kuris po 400 metu turi 
kur kas daugiau svorio, negu I 
turėjo tuomet.

Mažvydas pirmasis pateikė ! 
lietuviu tautai ir Abėcėlę

PreZo Trumanas Reikalauja 
J. V. Kongreso Suvaržyti 

Darbininkų Streikus

Italijos Komunistai ir Socia
listai Suvažiavimuose

.shington, sausio 6 d. 
Šiandien prezidentas 

i Harry S. Trumanas asme- 
.........i atvyko į 80-tąjį 
Jungtinių Valstijų kongre- 

' są ir pateikė jam s^vo kal- 
kalbN f N 8pie bendrąją padėtį ša- 

1 t r i rx 4- n i n fili i 1 m tri n n m 1 n

“Kiekvienas lietuvis, kuriam j 
nors kiek rūpi lietuviu I 
ir literatūra bei ją abidvieju 
istorija, ims džiūgauti gavęs 
savo rankosna... pirmojo 
mūsų rašytojo Mažvydo raš
tus. . . Mažvydas duoda dar-1 
bo ne vienam kalbininkui, bet i kurio kongresmanai ir 
ir kitiems filologijos mokslu ; natoriai sielojosi, 1 
atstovams. . .” ■ “darbininku klausimas

šitaip kadaise rašė velionis; tam klausimui 
Kazimieras Būga, žymus 
tuviu kalbos tyrinėtojas 
dėstytojas.

šių dienu lietuviu tautos i 
kalbininkai, literatai ir istori-! 
kai įgudusiai tyrinėja kiek
vieną pirmųjų mūsų knygų žo-

sumanymų, kurie, jo nuo
mone, turėtų būjti pravesti

irRumunija, Bulgarija 
Vengrija. Tos sutartys, 
k ė jis, nėra pačios geriau
sios, tačiau jos padarytos 
sulyg tuo, kain patenkinus 
visus

Kai sutartys bus pasira
šytos, tuomet -jos bus paves
tos J. V. kongreso užgyri- 
mui.

Nors, sakė prezidentas, 
su Tarybų Sąjunga kai ka-

mūsų talkininkus.

I • Ii gyveni man.
Vyriausias klausimas, dėl 

• se-, 
buvo da nėra lengva susitart tam 

ir tikrais klausimais, tačiau 
Trumanas abiejų kraštų interesai yra 

he-1 paaukojo gerą dalį savo kai- tie patys — taika, kad viso 
h’ibos. pasaulio žmonės galėtų juo

Prezidentas stoja už tai, 
kad būtų pravestas įstaty
mas, suvaržąs darbininkų 
streikus ateityje. Jis, tiesa, 
neišstojo prieš streikus ben
drai, o tik reikalavo juos 

’ apriboti taip, kad ateityje 
neįvyktų visoje šalyje toki 

i darbininku visuotiniai strei- i •-
lietuvių kai, kaip angliakasių, įgele- 
daiktas, žinkeliečių, bei visą miestą 

pirmoji knyga, gimė arba visa sriti apimanti.

Kam gi nesvarbu sužinoti, 
kaip kalbėjo ir rašė mūsų pro
senoliai prieš 400 motu V.. . .

kiekvienas 
svarbesnistautoje 

taip ir 
kovose — religinėse kovose — 
liepsnojusiose tarp protestan
tizmo tėvu ir Vatikano.

Mažvydas buvo liuteronu 
kunigas (pastorius) ir jis pa^ 
rašė “Katekizmą” tuo tikslu, 
kad patraukus savo pusėn juo 

‘daugiau Rytu Prūsijos lietu
viu būru ir Lietuvos baudžiau
ninku.

Bet tai nesumažina šios kny
gos
minti, kad ano meto 
tų pirmosios 
liginės.

greičiau laisvai ir saugiai 
stoti į gamybinį darbą.

Prezidentas sakė, kad 
Amerika stoja už kolektyvį 
saugumą ir ji nemano pasi
traukti iš tarptautinio ben
dradarbiavimo.

Jungtinės Valstijos, sakė 
prezident. Trumanas, nesu
tiks nusiginkluoti pirmiau 
negu bus sudaryta kolekty
ve saugumo sistema, vei-irba visą sritį apimanti.
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rezidentas siūle kongre- kianti Junetiniu Tautu kon.
i nockivri enonin In ‘zi) 1 _ .sui paskirti specialę iš 20 

asmenų komisiją, kuri ištir- 
i tų visą padėtį ir vėliau su- 
! rastų metodą, pagal kurią 
I būtų galima “sulaikyti dar- 

kurie 
reika-

bininkų streikai”, 
kenktu viso krašto 
lams.

Kad prezidento Trumano 
svarbos, — turime atsi-' kalba nėra sveika darbinin-

visų tau-; kams, galima spręsti pagal 
buvo re- kaip į ją žiūri republi- 

konai senatoriai ir kongres- 
. manai. Dauguma republiko- 

uzduoda j ml Trumano kalbą užgiria, 
- ! sakydami, jog pagrindiniai

paKtumiouuiliS, imi ic oixviMKV, , T 1 !• 1 • j. i.būk katalikizmas jne.šė Lietu-! ««»*& dldeh« S/tU1™ .../P 
von kultūrą.

Tik po skaudžiu antausiu 
katalikiškoji Lietuvos d vaši š 
kija pradėjo mėgdžioti protes- ' 
tantus ir pačiame 16-toio am
žiaus gale pasirodė Mikalo
jaus Daukšos lietuviškai para
šytos knygos. Bet ir jos, kaip 
Mažvydo ir kitu protestantu, 
buvo spausdintos gotiškomis 
raidėmis!

knygos

Mažvydo knyga 
per nosį tiems katalikų pro- j 
pagandistams, kurie skelbia,1

Rai Mažvydas savo knygą 
rašė. Amerika Lietuvoje buvo 
mažai težinoma, čionai, kur 
šiandien miestai ir miesteliai, 
tebestūksojo miškai ir tūnojo 
dykumos, — raudonodis indi- 
jonas dar tebeviešpatavo.

Jei Mažvydui būtu tuomet 
kas nors sMkęs, jog po keturių 
šimtų metų kur tai indijonų 
Amerikoje lietuviai rinksis j 
sales jo darbui paminėti, — 
jis būtų toki, veikiausiai, išva
dinęs nesveikapročiu.

Visi žymieji žmonės yra la
bai kuklūs ir jie niekad savo 
žygiu neatlieka tam, kad juos 
istorija minėtų.

Brooklyno lietuvių visuome
nė minės pirmosios lietuvių 
knygos 400 metu sukakti š. m. 
sausio 12 d., Schwaben salėje.

Tai bus koncertas ir paskai
ta. Minėjime dalyvaus tiek se
nimas. tiek jaunimas — visi, 
kuriems rūpi atidavimas pa
garbos lietuviškam žodžiui, 
lietuviškoms knygoms ir tiems, 
kurie jas rašė.

Kiekvienas ir kiekviena ra
ginamas ten būti.

i jų tuo reikalu pažiūrų ir 
prezidento.

Kiti Siūlymai
Kitais visą kraštą liečian

čiais klausimais prezidentas 
Trumanas tarp kitko kalbė
jo už praplėtimą socialės 
apdraudos (senatvėje pen
sijų), už sveikatingumo į- 
statymo pravedimą, už ap
gynimą farmerių reikalų.

Tačiau šiais svarbiaisiais 
klausimais prez. Trumanas 
kalbėjo trumpai ir tik bend
rais bruožais, panašiai, kaip 
prieš metus laiko.

Prezidentas nieko nemi
nėjo savo kalboje apie pra
vedimą FEPC, prieš anti- 
poll įstatymo pravedimą, 
neigi prieš pravedimą įsta
tymo, griežtai draudžiančio 
lynčiavimą juodveidžių pie
tinėse valstijose.

Gina Taikos Sutartis
Užsieniniais klausimais 

prez. Trumapas sakė, jog 
neužilgo bus pasirašytos 
taikos sutartys su Italija,

trolėje. Dėl to Jungt. Vals
tijos palaikys kariuomenės 
virš pusantro miliono vyrų 
ir apie puse miliono vyrų 
laivyne.

Trumanas pareiškė, 
Jungt. Valstijos nenori tu
rėti atomo energijos mono
polio ir jis mano, kad ši ša
lis palaipsniui turėtų atomo 
energiją pajungti civiliniam 
naudojimui.

Prezidentas reik alavo 
“praplėsti” imigracijos įsta
tymus, kad pagal juos į A- 
meriką galėtų suvažiuoti 1 
pabėgėliai, esą Vokietijoje.

Trumanas, beje, nesutin
ka su republikonais, kad 
tuč tuojau būtų sumažinti 
individualiai piliečiams tak
sai už pajamas. >

Kai prezidentas įėjo į 
kongreso salę, kur buvo su
sirinkę abiejų kongreso bū
tų nariai, jis buvo sutiktas 
šiltu plojimu. Tačiau, jam 
kalbant, retai tebuvo kada 
nors suplojama. Užbaigus 
kalbą, visi kongresmanai ir 
senatoriai ir vėl smarkiai, 
jam plojo dėl to, kad jo kal
ba, bendrai imant, patenki
no visus dešiniuosius kong- 
resmanus ir senatorius, gi 
kairių ten labai mažai tėra.

Atvyko Italijos 
Premjeras

kad

nyti, kad mes šią sukaktį mi
nime tik šiaip sau, dėl forma
lumo.

Minėdami šią sukaktį, pri
valome žiūrėti, kad sustipri
nus ir praplėtus Mūsų šių die
nų spausdintą žodį — mūsų 
literatūrą, mūsų laikraščius, 
mūsų organizacijas ir įstaigas, 
kurios varo kultūros dirvoje 
vagą, šalindamos iš mūsų pil
kojo gyvenimo usnis ir kito
kias piktžoles!

Washington.-Italijos prem
jeras Alvide de Gasperi, šio
mis dienomis atvyko Ame
rikon, pakviestas šio krašto 
valdžios.

Jis atvyko su būreliu ek
spertų ir čia būdamas Ita
lijos premjeras dėsiąs pa
stangų gauti iš Amerikos 
bent $100,000,000 Italijai pa
skolos pinigais; taipgi jis 
reikalausiąs, kad Amerika 
suteiktų Italijai anglies in
dustrijai pakelti.

Girdi, jei to Amerika ne
padarys, tai Italija gali pa
kliūti “į komunistu ran
kas.”Būtų didžiausia klaida ma-

r - ‘

Iš Italijos pranešama, kad 
šią savaitę toje šalyje vyk
sta du dideli ir svarbūs su
važiavimai — komunistų ir 
socialistų partijų suvažiavi
mai.

Komunistų partijos suva
žiavimas vyksta Florencijos 
mieste. Šiamė suvažiavime 
komunistai dės pastangų ne 
tik organizuotis politiniai, 
bet ir ekonominiai. Jie aiš
kiai stato prieš save tokį 
klausimą: kaip sumobilizuo
ti Italijos darb. žmonės eko
nominiam atstatymui, kaip 
pakelti gamybą, kaip 
rinti liaudies būsena, 
yra labai sunki.

Tenka nepamiršti,
Italija yra smarkiai nuken
tėjusi nuo šio karo. Pir
miau ją daužė talkininkų 
bombos, o vėliau, kada ji 
pasidavė talkininkams, tai

page- 
kuri

kad

naciai ir itališki fašistai 
niekiojo jos miestus, gele
žinkelius ir žmones. Na, o 
Italija žaliavų labaimažai 
teturi, — viskas tenka ga
benti iš užsienio.

Socialistų partija renkasi 
Romon, čia ji turės savo 
suvažiavimą, kuriame, kaip 
dabar atrodo, vyriausias 
klausimas bus tas: veikti iš 
vien su komunistais, ar ne? 
Dešinieji socialistai nori nu
traukti bendra frontą su 
komunistais, bet pažanges
nieji — stoja už palaikymą 
jo, nes tik tokiu būdu, jie 
sako, bus galima neprileis
ti fašizmui įsigalėti Italijo
je.

United Press žinių agen
tūra skelbia, jog apie 70 
nuoš. socialistų partijos su
važiavimo dalyvių pasisa
kys už bendrą veiklą su 
komunistais.

Sovietai Sako: Anglijos ir 
Amerikos Militarė Sąjunga 

Yra Žalinga
Maskva.

Pravda”

Jugoslavijoj Įvyko Svarbus 
Šnipams Teismas

Belgradas, Jugoslavija. - 
Čia nuteista trys asmenys 
mirti, tai M. Stefanovič, dir
bęs Jungt. Valstijų ambasa
doj, kapitonas Z. Sušin ir 
žurnalistas B. Janatovič. 
Juos kaltino, kad jie buvo 
sudarę šnipavimo grupę, 
kuri šnipinėjo apie Jugosla
vijos karines pajėgas ir per
da vinėjo žinias tūlam Erie 
Pridonovui, kuris buvo prie 
Jungt. Valstijų ambasados 
kaipo atašė. I

Kiti keli nuteisti į kalėji
mą. Teisme prokuroras da-

rė apkaltinimus, kad šie as
menys veikė prieš Jugosla
viją, palaikė ryšius su Jung. 
Valstijų ir Anglijos amba
sadomis, kartą net 24 pusla
pių raportą perdavė apie 
Jugoslavijos karines pajė
gas.

Jungt. Valstijų ambasada 
nors ir sekė teismą, bet ne
darė jokių pareiškimų. Ju
goslavų prokuroras sakė, 
kad šis teismas “bus įspėji
mas visiems Jugoslavijos 
liaudies priešams”, kurie 
nori kenkti šalies laisvei ir 
čielybei.

Lenkijos Liaudis Stoja 
Prieš Mikolaičiką

Varšava, Lenkija. — Lo- 
dziaus mieste kalbėjo prem
jero pavaduotojas Vladislo
vas Gomulka, kuris yra ir 
sekretorius Lenkijos Darbi
ninkų (K(<* unistų) Parti
jos. Liaudy; jį entuziastiš
kai sveikino. Susirinkę 
klausė: kodėl dar laikomas 
valdžioj St. Mikolaičikas, 
kuris yra aiškus Lenkijos 
priešas ?

Gomulka sakė, kad jau 
seniai Mikolaičikui yra/ne 
vieta valdžioj, taipgį/r va
dams jo partijos, kuri vals
tiečių apgaudinėjimui vadi
nasi “Valstiečių Partij>a.”

Gomulka sakė, kad ateis 
tas laikas, o jis jau netoli, 
tai yra, po 19 d. sausio par-

ka-lamentarinių rinkimų, 
da ponas Mikolaičikas ir jo 
pasekėjai negalės ilgiau 
trukdyti Lenkijos vyriausy
bės darbu.

Jis sakė, kad Lenkijos de
mokratinė liaudis turi ne
mažai priešų, bet ji laimės. 
Jis sakė, kad Lenkijai ne
malonu, kai Anglijos amba
sadorius Cavendish - Ben- 
tinck “apsilankė į svečius” 
pas grafą Ksaver. Grochols- 
kį 20 d. lapkr., kada tas 
grafas jau buvo lenkų poli
cijos suimtas, kaipo fašistų 
vadas. Jis sakė, kad Angli
jos ponas ambasadorius ga
lėjo gerai žinoti, kad grafas 
Ksaveras Gvocholskis buvo 
nacių sandarbininkas laike 
jų okupacijos Lenkijoj.

ANGLŲ TERORAS 
PALESTINOJ

London.- — Anglija pa
traukė daugiau armijds iš ’ 
Egipto ir kitų šalių į Pales
tiną karui prieš tos šalies 
žmones. Tas karas būk tai 
vedamas prieš žydus tero
ristus, bet tikrumoj prieš 
Palestinos žmones, kurie 
nori savo šaliai laisvės.

Imperialistinio nusistaty
mo britai ir Londone už
puolė dvi žydų bažnyčias- 
sinagogas.

— Dienraštis “Pravda” rašo, kad nėra 
rašo, kad Angli- pasaulyj tuojautinio karo 

jos ir Amerikos genel’alių Į pavojaus, nes visų šalių 
štabų bendra veikla, suvie- j žmonės nori taikos, bet, jei- 
nodinimas ginklų ir bendra-! gu bus leidžiama atskirų 
darbiavimas, yra kenksmin- šalių generalianis štabams 
gas pasaulinei taikai, nepai- ■ taip veikti, tai jie nuo su- 
sant, kaip tą kas teisintų, ibendrinimo ginklų, nuo ben- 

Dienraštis rašo, kad tokis . dradarbiavimo daeis iki to, 
militaristų bendradarbiavi-; kad?padarys karinę ,:ąjun- 
mas yra nesuderinamas su j gą prieš kitas šalis, o tas 
Jungtinių Tautų organiza- reikš pavojų taikai, 
ei jos daromais tarimais nu- i 
siginklavimui ir Mr. Tru
mano pareiškimu, kad jau 
baigėsi karo veiksmai.

Jeigu baigėsi karo veiks
mai, tai kodėl Anglijos ir 
Jungt. Valstijų generaliniai 
štabai bendrai veikia, kaip 
ir veikė karo metu?

Taipgi, kaip suderinti tą 
politiką, kada Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų atstovai 
balsavo išvien su kitų ša- i 
lių atstovais Jungtinių Tau- Į 
tų seime už tai, kad Saugu
mo Taryba imtųsi pravedi- 
mui darbo, idant pasaulyje 
būtų mažinamas apsiginkla
vimas, kuris yra sunki naš
ta ant žmonių pečių, ir tai, 
kad šių šalių militariai šta
bai daro planus karo veiks
mams? " f

“Pravda” pacitavo anglų 
dienraštį “The London Dai
ly Matt”, kuris taip pat ra
šo, kad tokis Anglijos ir A- 
merikos diplomatų ir mili- 
taristu veikimas yra nesu
derinamas.

Pamaina Amerikos
Karinėj Vadovybėj

Washington. — Generol. 
Joseph T. McNarney, kuris 
buvo vyriausias Jungtinių 
Valstijų karinių jėgų ko- 
mandierius Europoj, per
duos komandą generolui* 

: Lucius D. Clay, buvus, sa- 
I vo pagelbininkui. Gen. Mc- 
' Narney bus Amerikos at
stovas Apvienytame Karo 
Viršininkų Štabe prie Jung
tinių Tautų.

Gen. Mark W. Clark, bu
vęs Amerikos jėgų koman- 
dierius okupuotoj Austri
joj,. grįžta i Ameriką ir ko
manduos šeštą armiją, kuri 
yra San Francisco srityje, 
kurios komandierius gen. J. 
W. Stilwell mirė. Jam į pa- 
gelbininkus skiriamas gene
rolas Geoffrey Keyes, kuris 
iki šiol komandavo Ameri
kos 3-čią armiją Vokietijoj.

3,000 Marinų Išvyko 
Iš Chinijos

Hollandai Nuskandino 
Indonesų Laivą

Peiping, sausio 6 d. — 
3,0.00 Jung. Valstijų maiąnų 
išplaukė iš Chinijos į Jung. 
Valstijas; Kalifornijos pa
kraščius, menama, jie pa
sieks sausio 20 d.

Chinijoj pasilieka dar a- 
pie 16,Q00 marinų.

Sunku pasakyti, ai" šitie 
3,000 marinų išgabenti na
mo dėl to, kad Chinijos liau
dis pradėjo viešai reikšti ne
apykantą amerikiečiams, ar 
kuriais kitais sumetimais.

Kaip žinia, Chinijos liau
dis griežtai reiškia noro, 
kad visos ginkluotosios a- 
merikiečių pajėgos būtų iš
trauktos iš Chinijos, palie
kant Chinijos žmonėms pa
tiems savo reikalus spręsti.

Batavia, Java, sausio 6 
d. — Hollandų destrojeris 
“Kartenaern” nuskandino 
indonesų laivą (didumas jo 
nežinomas), kuomet laivo 
kapitonas atsisakė sustoti, 
reikalaujant hollandų viršy
tai.

Destrojeris pradėjo į in
donesų laivą šaudyti ir du 
indonesus jūreivius nukovė, 
o kitus paėmė į nelaisvę.

Hollandai labai smarkūs 
šaudyti i indonesus. bet ka
da reikėjo šaudyti į japo
nus, tai jie pasirodė, kaip

Chinijoj Laukiama 
DideliŲ Mūšiy

Peiping, Chinija. — Yra 
davinių, kad Chinijos komu
nistai ir demokratai kon
centruoja savo jėgas nau
joms kovoms. Reakcijos 
spauda plačiai rašo, kad 
būk komunistai ruošiasi 
prie ofensyvo prieš gener. 
Chiang Kai-sheko jėgas.

Bet jau iš praeities yra 
žinoma, kad kada tik reak
cijos spauda rašo apie bū
simą komunistų armijų o- 
fensyvą, tai tuojau po to 

• seka naujos Chiang Kai- 
l sheko armijų atakos ant ko
munistų ir demokratų vai- 

I domu miestu, v t-
Syracuse, N. Y. — Buvęs 

ie.' senatorius James Meade iš- 
Iš viso suvažiavime daly-i vyko į Washingtona tartis- 

vauia virš 200 atstovų. ,su prezidentu Trumanu.

Smerkia Raganų 
Gaudymo Komitetą

Chicago. Ill. — Metnodist 
Federation for Social Ser
vice organizacijos atstovai, 
susirinkę čionai i suvažiavi
mą, griežtai pasmerkė Ran- 

. . , kino “neamerikinės veik-
k o m mus tu s i ■« m i *4-4- v * i * Jos komitetą, žinoma, Kai

po raganų gaudymo komi-

KALBĖDAMAS SUDRIBO 
BUDENZ

Elizabeth, N. J. — Saky
damas prieš
prakalbą, Luis Budenz, 
Elks Auditorijoj sudribo ir tetą, ir reikalavo, kad kon- 
buvo nuvežtas į ligoninę, gresas jį likviduotų. 
Seniau jis buvo Dąily Wor- 
kerio redaktorius,

Delegatai taipgi pasisakė 
paskui už nusiginklavimo progra-i 

atsimetė nuo komunistų ir mą, kaip ją pasiūlė Tarybų . 
visur Juos šmeižia. Ligoni- Sąjungos atstovas Moloto- • 
nėj pas jį pastatyta polici- vas Jungt. Tautų kongres 
jos nepertraukianti sargy
ba.
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400 Metą Lietuviškai Knygai
Su sausio 8 d. prasideda lietuviškos knygos 400 metų

Ką Rašo Amerikietis Korespondentas 
Apie Liaudišką Chiniją?

Tai didelis mūsų tautai Įvykis, kurį atitinkamai at
žymės tiek Tarybų Lietuva, tiek visas “lietuviškasis pa
saulis”, kuriam rūpi mūsų tautos literatūros ir kultūros 
puoselėjimas.

Minėdami šį įvykį, kiekvienas ir kiekviena privalo 
suprasti, jog komunistai ir visa pažangioji visuomenė, 
žvelgdama į praeitį, niekad neatmetė ir neatmeta nei vie
no mūsų tautoje gero darbo, nors tas darbas būtų atlik
tas dvasiškio bei kitokio luomo asmens, savo sociale pa-; 
dėtimi besiskiriančio nuo darbo žmonių.

Pirmosios lietuviškos knygos autorium buvo liutero
nų kunigas (pastorius), Martynas Mažvydas; kunigu bu
vo ir Mikalojus Daukša; kunigu buvo ir patsai žymiau
sias lietuv. tautos poetas, Kristijonas Donelaitis; dvasiš
kiais taip pat buvo Valančius, Strazdelis, Baranauskas, 
Vienožinskis ir Maironis.

Tačiau kiekvienas iš jų yra davęs lietuviškai kultū
rai ką nors naujo ir gražaus, — ne viskas, ką jie parašė, 
yra naudinga darbo liaudžiai, — ne viską liaudis ir pri
ima. Ji pasirenka tai, kas yra geriausio ir jai naudin
giausio.

Mes, pažangioji, demokratine lietuvių tautos dalis, 
imame visa tai, kas yra svarbu istoriškai arba literatū
riškai. kas atitinka musų visuomenės reikalus, troškimus 
ir siekimus.

Kas netinka, mes tai atmetame.
Kalbėdami apie dvasiškius, ypačiai Lietuvoje, priva

lome žinoti ir tai, kad ne vienas tų poetų-rašytojų dva
siškio kelią pasirinko ne dėl to, kad jis jo ieškojo, bet 
dėl to, kad buvo tokios anų laikų sąlygos, kurios vertė 
juos tokiais bųtf.

Antra: s/udijuodami praeitį, privalome iš jos moky

 

tis, kad galėtume pasekmingiau vairuoti savo ateitį. Kai 
mes kalbame\apie Mažvydo “Katekizmą” ir bendrą lietu

 

viškos knygoj kelią, kuriuo ji ėjo per 400 metų, privalo

 

me susirūpintj dabartimi ir ateitimi; privalome ta proga 
dėti juo dą 
jai stiprinti dabar; privalom sukonsoliduot savo pajėgas, 
kad pastačius aukštesniame lygyj visą mūsų kultūrinį 
flarbą.

Konkrečiai: tvirtinkime Lietuvių Literatūros Drau
giją, leidžiančią knygas ir žurnalą Šviesą; tvirtinkime 
mūsų dienraščius Laisvę ir Vilnį; tvirtinkime mūsų Lie
tuvių Darbininkų Susiviejimą ir Lietuvių Meno Sąjungą, 
— mūsų chorus, teatrines grupes ir visa tai, kas prisi
deda prie mūsų kultūrinio lygio kėlimo.

Tik šitaip galvodami, atitinkamai paminėsime 400 
metų pirmosios lietuviškos knygos sukaktį.

' II.
“Katekizmo prasti žodžiai” pasirodė 1547 m. sausio 

mėn. Pirmoji lietuviška knyga gimė religinėse kovose, vi
rusiose tarp protestantizmo ir katalikizmo, tarp Liuterio 
ir Kalvino iš vieno pusės, ir popiežiaus — iš kitos.

Protestantai siekėsi prieiti prie lietuvių liaudies 
jai suprantamu žodžiu — lietuvišku žodžiu, kalbėtu 
rašytu.

Gi katalikų dvasiškija ėjo pas lietuvius baudžiaunin
kus su jiems nesuprantama lenkiška kalba.

Martynas Mažvydas, taigi, rašydamas “Katekizmą”,

Tenka pasakyti, kad žy
mesni Amerikos spaudos 
korespondentai, kurie lan
kėsi arba yra Chinijoj, tai 
neužgiria Mr. Trurtiano po
litikos — rėmimo reakcinės 
generolo Chiang Kai-sheko 
valdžios. Amerikos kores
pondentai pasisako prieš tą 
politiką ir už Chinijos liau
dį, už demokratijos teises, 
už “komunistų Chiniją.”

Kodėl taip yra? Pirmiau
siai todėl, kad “komunistinė 
Chinija”, kurią reakcinė 
spauda niekina, yra niekas 
kitas, kaip liaudies demok
ratija, kad tai yra liaudies 
tvarka, kuri panaši daugiau 
į Jungtinių Valstijų demo
kratiją, negu į Tarybų Są
jungos tvarką.

Gruodžio 22 d., 1946 m. 
New York Times įtalpino il
gą straipsnį korespondento 
Mr. Foster Hailey iš Yena
no, “komunistų Chinijos so
stinės”. Minėtas korespon
dentas suteikė įdomių 
formacijų, kurias mes 
traukoj perduodame.

180,000,000 Žmonių 
Sostinė

' Yenan miestas pavadin
tas vardu Yen upės, ant ku
rios krantų jis stovi, kuris 
reiškia

in- 
su-

“nepertraukiančią 
Chinijos komunistai 

miestą pasirinko, 
sovietinę • sostinę

iau pastangų musų literatūrai ir laikrašti

su 
ir

Yenan 
kaipo 
1935 metais, kada jie, vado
vystėj generolo Chu Teh, 
atlikę 7,000 mylių kelionę, 
besigindami nuo Chiang 
Kai-sheko armijų, atvyko 
su 15,000 armija kovūnų ir 
kelis kartus tiek moterų ir 
vaikų ir apsistojo. Tada 
Chiang Kai-shekas naikino 
“komunistus” su pagalba 
vokiečių generolų.

Yenan miestas yra įkal
tas i kaina — namai iškalti 
i minkštas uolas. Tie na
mai- vasarą vėsūs, o žiemą 
gan šilti. Yenan turi 50,000 
gyventojų, bet jis yra sosti
nė 180,000,000 komunistų ir 
demokratų Chinijos žmo
nių, kurie kovojo prieš dik
tatorišką Chiang Kai-sheko 
režimą. Yenan turėjo fab
rikų, apsčiai augštų mokyk
lų, bet kada pereitą vasarą 
Chinijos reakcija, priešakyj

su generolu Chiang Kai-she- 
ku, pasiryžo “išnaikinti ko
munistus”, pasiuntė armiją 
prieš Yenan, tai šis miestas 
faktinai yra apguloj, chinų 
liaudies armija kaunasi ant 
visų kelių, nepraleisdama 
priešų, tai iš miesto iškraus
tyti tūli fabrikai, mokyklos 
ir kitos civilių įstaigos. Ko
munistai ir demokratai yra 
pasiryžę apginti savo sosti
nę, bet jeigu Chiang Kai- 
shekui ir pavyktų Yenaną 
paimti, tai tas nereikštų jo 
karo laimėjimą.

Valdžia Turi Tarnauti 
Liaudžiai

Sovietų arba demokrati
nei Chinijai jos kovoj prieš 
reakciją vadovauja komuni
stų vadas Mao Tze-tung. 
Tai palyginamai jaunas 
žmogus, dar tik 43 mėtų 
amžiaus. Jis turi neribotą į- 
taką tarpe Chinijos darbi
ninkų, valstiečių ir inteli
gentijos. Jį visi myli, kaip 
Rusijoj liaudis mylėjo Leni
ną, arba Amerikoj prezi
dentą Rooseveltą. Jis gyve
na taip pat žemėj iškaltame 
name, kaip ir kiti Yenano 
gyventojai. Jis gauna mais
tą No. 1, kuris susideda iš 
mėsos, ryžių, bulvių, chiniš- 
kų kopūstų, kiaušinių, pu
pų ir daržovių. Pieno Yena- 
ne gaunt tik sergantieji, li
goninėse ir vaikai.

Mao Tze-tung iškėlė o- 
balsį, kad valdžia turi būti 
liaudies tarnas. Šis jo obal- 
sis yra pavojingesnis reak
cinei generolo Chiang Kai- 
sheko valdžiai, kurioj rado 
vietą net Japonijos agentai, 
negu milionų armija.
Komunistin. Chinijos Vadai

Amerikoj turčių spauda 
visus Chiang Kai-sheko 
priešus vadina “komunis
tais”. Bet gi yra aišku, kad 
tai didelis perdėjimas. Chi
nijos Komunistų Partija 
turi nuo 1,500,000 iki 2,000,- 
000 narių. Tiesa, kad tai 
didelė partija, gerai discip
linuota, išlavinta ir žino, ko 
ji nori, bet taip pat tiesa, 
kad ji vadovauja bent 180,- 
000,000 chiniečių kovai prieš 
reakciją.

Chinijos komunistai, kaip 
sakė Mao Tze-tung, visai

nesirengia kopijuoti Rusi
jos komunistų 1917 metų 
revoliucijos. Chinijoj yra 
kitokios sąlygos — mažai 
industrijos, žemės ūkyj dar 
viešpatauja pusiau baudžia- 
vizmas, žmonės kultūriniai 
stovi žemiau, todėl Chinijos 
komunistai ir liaudies de
mokratai sutinka, kad ša
lyj reikalinga liaudies de
mokratija, liaudies demok
ratinė tvarka, kuri toli gra
žu nebūtų dar socialistinė, 
nekalbant apie komunistinę 
tvarką.

Mao Tze-tung yra 43 me
tų amžiaus, jis 5 pėdų ir 10 
colių aukščio. Smagus žmo
gus, bet mirtinai rimtas, 
kada sako prakalbas ir aiš
kina Chinijos liaudies rei
kalus. Mokytas, kalba ang
liškai ir keliomis kitomis 
kalbomis.

Generolas Chou En-lai v- 
ra komunistų diplomatas. 
Jis vedė derybas su Chiang 
Kai-sheku ir Amerikos ge
nerolais. Dabar grįžo į Ye
naną. Kalba gerai anglų 
kalba, mokslus ėjo Franci- 
joj. .

Generolas Chu Teh yra 
jau 60 metų amžiaus. Tai 
vienas iš buvusių turtingų
jų Chinijos žmonių. Jis sa
vo asmenini turtą atidavė 
Komunistų Partijos veiklai 
ir Chinijos liaudžiai. Kari
nius mokslus ėjęs 
joj ir Rusijoj.

Tai šie ir jiems 
žmonės vadovauja 
stų ir demokratų
prieš reakciją. Visi valdžios 
žmonės negauna algų. Jie 
gauna maistą, drabužius, 
aprūpinimą ir jiems joki 
turtai nereikalingi. Taip pat 
ir su Komunistų Partijos 
vadais.

Komunistų - demokratų 
valdomuose plotuose yra sa
vi pinigai, kurių kursas nu
statytas vienas doleris už 
10 Chiang Kai-sheko dole
rių, arba 4,000 už Amerikos 
dolerį.

Koki Komunistų 
Reikalavimai?

Balandžio mėnesį, 1945
Chinijos Komunistų Partija 
turėjo 7-tą savo suvažiavi
mą, kur priėmė sekamą pro
gramą:

1. Nugalėti Japonijos im
perialistus (dabar jau į- 
vykdytas gyveniman).

2. Panaikinti vienos Chi
ang Kai-sheko partijos val
džią, pakeičiant visų demo
kratinių partijų koalicine 
valdžia.

3. Įvesti užtikrintą laisvę 
spaudos, žodžio, susirinki
mų ir apsivienijimų.

4. Apvienijimas visos Chi
nijos liaudies' demokratijos 
pamatais.

5. Įvedimas vienos liau
dies armijos, vietoj atskirų 
partijų armijų.

6. Pravedimas žemės re
formos naudai ją dirban
čių, padalinimas valstie
čiams žemių, kurios pri
klausė japonams arba šalies 
išdavikams.

7. Padrąsinimai pačių 
chiniečių vystyti industriją, 
iš užsienio kapitalo priimti 
tik tiek pagalbos, kiek bū
tinai reikalinga.

8. Plėsti apšvietą, kad lik
viduoti beraštįją, kuri da
bar sudaro 80% Chinijoj, į-1 
vairiais būdais padėti kul
tūros ir apšvietos reikalam.

9. Užtikrinti pilniausią 
tautinę ir religinę laisvę 
visiems gyventojams ir ki
tų tautų mažumoms, kaip 
tai mongolams, mahometo
nams, tibetiečiam^ ir ki
tiems.

10. Užmezgimas draugiš
kų santikių su kitomis už
sienio valstybėmis, užtikri
nimas pilnos laisvės koloni
jų tautoms.

Štai Chinijos komunistų 
reikalavimai, už kuriuos jie 
ir demokratai kovoja. Ką 
priešingo prieš šiuos reika
lavimus gali turėti nors vie
nas Amerikos demokratinis 
žmogus? Kur čia tąs “ko
munizmo pavojus”?

Pasitiki Kovą Laimėti
Chinijps komunistai ir de

mokratai yra pasiryžę, kad 
ir 20 metų kovoti, bet nuga
lėti reakciją, panaikinti pu- 
siaubaudžiavizmą žemės ū- 
kyj, išlaisvinti savo šalį iš 
užsienio imperialistų kolo- 
nialės padėties.

Chinijos komunistai sako, 
kad už naminį karą atsako 
Amerikos turčiai, kurie re
mia generolą Chiang Kai- 
sheką ir reakciją. Jie sako, 
kad Amerika veik už $4,- 
000,000,000 vertės jau davė 
reakcijai pagalbos.'Jie sako, 
kad tas tik daugiau apvie- 
nys Chinijos darbininkus, 
valstiečius, inteligentus ir

visus chinięčius kovai prieš 
užsienio intervenciją. Tą 
patvirtino ir tas, kada Ka
lėdų dienoj amerikiečiai 
marinai išžagino chinietę 
studentę Peipingo mieste, 
tai 6,000 studentų ir studen
čių demonstravo su obal- 
siais: “Go Home, U. S. Ar
my, Go Home!”

Komunistų - demokratų 
Chinija turi apie 1,500,000 
armiją, kuri gina liaudies 
laisvę. Partizanų jėgos su
daro daug milionų. Vieną 
dieną generolo Chiang Kai- 
sheko armija užima kokį 
miestą ir paskelbia, kad 
jau “išnaikino komunistus”, 
o sekamą, žiūrėk, jau ten ir 
vėl partizanai viešpatauja! 
Kova sunki, kada Amerikos 
imperialistai teikia taip 
gausią pagalbą gen. Chiang 
Kai-sheko armijai. Bet ko
munistų vadas Mao Tse- 
tung sako: “Niekas negali 
sušaudyti laisvės idėjas! 
Jos gali būti nugalimos tik 
geresnėmis idėjomis, o ne 
kulkomis. Prieš mūsų idėjas 
kanuolės negali laimėti.”

D. M. š.

Elektrifikuosime Tarybų 
Lietuvą

Vokieti-

panašūs 
komuni- 

kovai

ni.

Turime nepamiršti, kad anuo metu Lietuvoje pro
testantizmas buvo įleidęs giliai šaknis liaudyje. Vienu 
sykiu visoje Žemaitijos vyskupijoje tebuvo pasilikę iš 
viso tik 7 katalikų kunigai!

Ir taip palaipsniui lietuviškas spausdintas žodis sky
nėsi sau kelią pirmyn.

Pats žymiausias ano meto lietuvių tautos poetas bu
vo Kristijonas Donelaitis, gimęs 1714 m. sausio 1 d. Jo 
nuopelnas glūdi tame, kad jis kūrė ne tik religinę litera
tūrą, bet ir tautinę. Jo “Metai” šiandien yra išversti į eilę 
kitų kalbų. Tai buvo vargdienių, būrų (baudžiauninkų) > 
užtarėjas ir griežtas smerkėjas vokiškųjų žemvaldžių ir | 
valdovų, žiauriai nutautinusių lietuvius. Donelaitis nie
kad neišdils iš lietuviu literatūros.

400 metų — ilgas laikotarpis. Lietuvių tauta gali di-
veikiausiai, niekad nepamanė, jog tai bus pirmoji lietu- Ožiuotis, kad ji toje srity j nebuvo paskutinė.
vių kalboje knyga ir kaipo tokia, pasiliks lietuvių tautos 
istorijoje. Jam rūpėjo tuomet tik tai: kaip daugiau pa
traukti protestantų pusėn lietuvių. Spausdintas lietuviš
kas žodis jam buvo tik priemonė. \

Bet šiandien ši knyga mums brangi, ne kaipo religi
nis padaras, bet vyriausiai kaipo rodyklė, sulyg kuria 
mes sužinome, kaip prieš 400 metų lietuviai kalbėjo ir 
rašė.

Kiek tai liečia jų tikyb. reikalus, mes užtenkamai me
džiagos surandame kitų ano meto tautų knygose.

Mažvydas nebuvo vienas, anuo metu rašęs lietuviš
kai. Rašė ir kiti, baigusieji Karaliaučiaus Universitete 
rnoksl. lietuviai: Rapailionis, Kulviškis, Zablockis, Vilen
tas, Jomantas, Rodūnionis, šeidukonis, Blotnas, Marčio
mis ir kiti, kilę iš Didžiosios Lietuvos vyrai. Žymiausias 
16-to^amžiaus Prūsų lietuviu rašytojas buvo Jonas Bret
kūnas. / 1

Tik praėjus apie 50 metų nuo “Katekizmo” pasirody
mo, Didžiojoj Lietuvoj pasirodė Mikalojaus Daukšos “Po
stilė”. Pamatę, kad iš po jų kojų žemė slysta, Lietuvos 
katalikų dvasiškija keitė savo taktiką: pradėjo į lietuvius 
kreiptis lietuvių kalba.

O mūsų knygai kelias niekad nebuvo rožėmis klotas.
Tik šiandien, kai Lietuva yra tarybinė respublika, 

lietuvių tautai- susidaro plačiausios perspektyvos savai 
literatūrai ir visai kultūrai auklėti. .

Mes, Amerikos lietuviai, turime savo problemas. 
Mums svarbu, kad juo ilgiau pajėgtume išlaikyti savo 
spaudą, kad juo daugiau galėtume išleisti lietuviškų kny
gų; kad mūsų jaunimas bendradarbiautų su senimu mū
sų organizacijose, mūsų spaudoje ir visuose visuomeni
niuose darbuose. .,

Šios problemos, šie klausimai turi būti juo plačiau 
gvildenami mūsų mitinguose ir spaudoje. Pirmosios lie
tuviškos knygos 400 metų sukakties minėjimas turėtų 
akstinti prie to žygio kiekvieną.

Veikdami lietuviškoje dirvoje, mes, demokratiniai 
Amerikos lietuviai, nei minutei neprivalome pamiršti, 
kad gyvename Amerikoje.

Darbuokimės išvien su demokratine Amerikos visuo
mene jos kovoje už taikos palaikymą, demokratinių teisių 
ir civilin. laisvių apgynimą ir laimingesnio gražesnio ry
tojaus sau ir būsimoms gentkartėms užtikrinimą!

Upių vanduo dar vadina
mas “baltuoju anglių.” Šis 
pavadinimas kilo iš to, kad 
upių vandenyje glūdi dideli: 
energijos kiekiai.‘Upių van
dens energijos atsargos Ta
rybų Sąjungoje viršija 3,- 
000 milijonų kilovatų. Tokių 
milžiniškų vandens energi
jos atsargų neturi jokia ki
ta šalis pasaulyje.

30—40% visų šių vandens 
energijos atsargų yra ma
žosios mūsų šalies upėse. 
Tarybų Lietuva, nors jos 
plota, palyginti, nedidelis, 
taip pat turi dideles neiš
naudotas mažųjų upių van
dens energijos atsargas. 
Mūsų respublikos atsargos 
siekia 860 tūkstančių kilo
vatų.

Panaudoję šias energijos 
atsargas ir pastatę didelį 
skaičių mažų hidroelektri
nių, mes aprūpintume pigia 
elektros energija miestelius, 
kaimus bei žemės ūkį. Bur
žuazinėje Lietuvoje tuo nie
kas nesusirūpino. Pastaty
tosios mažo pajėgumo elek
tros stotys buvo varomos iš 
užsienio atgabenamu bran
giu skystu kuru — gazoli
nu. Tai visai nenuostabu, 
nes vyriausybių ministrai, 
būdami užsienio firmų ak
cininkais, buvo suinteresuo
ti didesniu gazolio ir užsie
nio įrengimų įvežimu.

Kitose tarybinėse respub
likose, jau nuo pirmųjų Ta
rybų valstybės gyvavimo 
metų, eilėje vietovių darbo 
valstiečiai padėjo statyti 
nedideles elektrines. Vladi-‘ 
miras Iljičius Leninas karš
tai palaįkė šią iniciatyvą. 
Daugelis žmonių Tarybų 
Sąjungoje prisimena, kaip 
1920 metais Leninas išvykę 
į Kašino kaimą dalyvauti 
vienos tokių kaimų elektros 
stočių atidaryme. Tai buvo 
Tarybų Sąjungos elektrifi
kacijos pradžia.

V. I. Leninas atidžiai se
kė visa nauja, kas buvo da
roma šalyje siekiant elek
trifikuoti kraštą ir žemės 
ūkį. Tarybų vyriausybės ir 
bolševikų partijos rūpesčiu 
greit pradėjo augti elektros 
stotys ir stotelės. Baigiantis 
trečiajam penkmečiui, TS
RS kaimuose jau buvo tiek 
elektros stočių, kad bendras 
gaminamos energijos kiekis 
pakilo iki 246 tūkstančių ki
lovatų. Sunaudojamos elek
tros energijos kiekis pasie-( 
kė 370 milijonų kilovatų per i

metus. “Iljičiaus lemputė”— 
įgavo visuotiną pripažini
mą.

Svarbų vaidmenį, plečiant 
kaimų elektrifikaciją, su
vaidino draugo Stalino' pa
sirašytas 1945 metų vasario 
mėn. 8 d. vyriausybės nuta
rimas dėl smulkių kaimo e- 
lektrinių statybos. Nutari
mu buvo numatyta 1945 m. 
pastatyti 430 mažų hidroe
lektrinių bendro 8,600 kilo
vatų pajėgumo ir parengti 
2,565 mažas hidroelektri
nes, bendro 151,300 kilovatų 
pajėgumo, statybą. v

Nutarimu numatytojo 
plano sėkmingo įvykdymo 
pasėkoje bendras visų kai
mų elektrinių pajėgumas 
pakilo iki 269.7 tūkstančių 
kilovatų. Elektros energi
jos sunaudojimas žemės ū- 
kyje padidėjo iki 375 mili
jonų kilovatvalandų į me
tus.

• Tarybų valdžia mūsų res
publikoje taip pat siekia e- 
lektrifikuoti kaimą.

Pradėjus vykdyti penk
mečio planą liaudies ūkiui 
atkurti bei išvystyti, jau 
1946 metais nedidelių komu
nalinių elektrinių skaičius 
Tarybų Lietuvoj išaugo iki 
59 — t. y. padidėjo dvigu
bai, palyginus su elektrinių 
skaičiumi buržuazinėje Lie- 

I tuvoje, o jų bendras pajėgu
mas išaugo iki 3,700 kilo
vatų.

Tūkstančiai elektrinių 
lempučių sužibėjo daugelyje 
Tarybų Lietuvos darbo val
stiečių namų. Jau elektrifi
kuota daugiau kaip 30 val
sčių centrų. Hidroelektri
nių skaičius išaugo nuo 6 
iki 18 — tai yra trigu
bai. Bendras hidroelektri
nių pajėgumas siekia 1,500 
kilovatų. Tokie valsčiai, 
kaip Anykščių, K. Naumies
čio,/S. Kalvarijos, Pilviškių 
turi! net elektros energijos 
perteklių. Ten galvojama į- 
rengti darbo valstiečiams į- 
vairius elektros šildymo 
prietaisus, kaip elektrinius 
prosus, puodus, krosneles. 
Darbo valstiečiai piįpai ga
lėtų naudotis pigia elektros 
energija.

Į Tarybų Lietuvą iš bro
liškų respublikų nuolat 
plaukia įrengimai ir me
džiagos naujų elektros sto
čių statybai. Tiktai šiomis 
dienomis į Vilnių atvežti

(Tąsa 5-tam puslp.)
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai nauju narių?

w®

Philadelphia, Pa

,T;1

Amerikiečių Dovanos Lietuvos Vaikams Našlaičiams

Bas

in e-

8 kepures.

parengimo likosi padovano
tas nuo karo nukentej tį
siems vaikučiams, o bankie- 
to iškaščius atmoka rengė
jai Petruliai.

Amerikos
tai-

RWR 
trnm-

Atidarant Mokslo Sezoną Vilniuje: Mokines tautiniuose drabužiuose dalyvauja Stadiume. Jų veidai, 
rodos, sako: “Mūsų Vilnius, mūsų ir džiaugsmas.” Iškilmėj dalyvavo 40,000 vaiku. Tai tame pačiame Vil
niuje, kuris buvo atimtas iš Lietuvos. Dabar jau niekas nebeatims jo iš Lietuvos, nes Lietuva nebe viena.

daug priklausys nuo ameri
kiečių budrumo ir veiklumo, 
nes Amerika yra 
galingiausių šalių

vaiku auklėtuvems

viena iš
pasauly-

Iš Rochesterio Mezgėjų
Kliubo Veikimo

Gruodžio 7-tą, 1946, 
gėjos surengė pagalbos 
bu Sąjungai ir Lietuvai 
užbaigimo balių, 
gerai pavyko, 
nių buvo gražus būrys, 
tautos dalyvavo. Buvo 

Į viršininkai. Jie pasakė

' p: i s i c i ž i a ilgėm, kad p o.i • 5 
' tus visokių tautų žmonės 
Tomo. kic 
! r i ausi am e 
i borne

29-tą.
Tai buvo 
mezgėjų 
žmonių
was buvo labai prastas, lijo 

visą dieną. Kad ir nedaug te
atėjo, bet buvo smagus ir 
:1 r a u g iškas pasismaginimas. 
Matyt, visi buvo užganėdinti 
mūs pramoga, nes buvo daug 
girdėti pageidavimų, kad ir 

i vėl Įvyktų toks parengimas 
i greitoje ateityje.

Vakarienės laiku buvo pa-

Turiu 
rengėjas, 
Pirmutinė, 

žinau, 
ir garsinimus.

mez-
Tary- 
darbu s J

kuris labai
Svečiu, ir vieš-

Numegsta per Mezgėjų 
Kliubą1 460 kavalkų. Pasiūta 
540 kavalkų naujų vaikams 
drapanų. Viskas, pasiųsta Lie
tuvai per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, 417 Lori
mer St., Brooklyn 6, N. Y.

Kiek Kas Padirbo Šiam 
Paskutiniam Siuntiniui

Ona Milčiene numezgė 46

pastangos, 
su-

Šios Draugės Pridavė 
Užbaigtus Mezginius

šapranauskienė 5 sveterius, 
kepurę.
Rainienė 7 sveterius.
M. Strogis 7 sveterius.
Stankūnas iš National Park, 

N. J., 7 sveterius ir porą pirš- 
:1inių.

Tai tiek tesužinojau šiuom

Lietuvių Moterų Kliubo pa
rengimas atsibuvo gruodžio 

735 Fairmount Ave. 
rengta užbaigimui 
darbo. Atsilankė 

nedaugiausiai, nes

t i. Kadangi neturėjau vardų 
darbo Bari Žymėjus, tai labai gaila, 

negalėsiu čionai suminė-

Ti ečiftdiviiis, Liberty, Lithuanian Daily

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

0

*

Visoms Demokratinėms Ame 
rikoš Lietuvėms Moterims

Slenka antrieji metai nuo 
užbaigos didžiojo karo, ku
rio laimėjimui mes, mote
rys, kai]) kad ir visa demo- į 
kratiškoji Amerikos visuo-į 
menė, buvome sukaupusios! 
visas savo jėgas, kurio lai-; 
mojimui daug paaukojome. |

Taikos sulaukėme. Tačiau i 
liejimas kraujo dar ne visur] 
sustojo. Fašizmas dar ne vi
sur ir ne visiškai sunaikin
tas. Atsiekimas visuotinos 
ir pastovios taikos vis dar 
tebėra vienu iš svarbiausių

Motėm Draugijoms, Klienoms, Chorams, Taipgi Visoms 
Bendroms Draugijoms, Kuriose Randasi Motoru Naru

draugu šilto pritarimo ir 
draugiškos talkos šiam dar
bui, kaip kad visuomet teik- į 
davote praeityje.
Lietuvių Literatūros Drau
gijos Moterų Komitetas:

Katrina Petrikienė. pirm.
Eva T. Mizariene, ižd.
Stef. Sasna, sekretore

127 Lorimer St.

Ar Danę Saulės Gauna 
Tavo Miestas?

i’fc

aRw4? fe?'

Jau visiem v ra žinoma, 
kad saulės spinduliai duoda 
daug gero žmonėms. Bet 
mes ne visi toki laimingi, 
kad «>alėtum° nvventi. kur 
yra galima saulutės šviesa 
naudotis aplink visa meta, 
žinoma, vasaros laiku tai 
dar ir darbininkam yra 
prngn nors retkarčiais pa
sinaudoti Gamtos dovana, 
bet iau žiemos laiku, tai 
retas katras tu progų turi. 
0 dar ne visuos0 nuėstuose 
ar ap>dirikėse saulės spindu
liai vienodai mūsų žemę pa
siekia.

Štai čia paduosiu suraša. 
kuriuose miestuose, kiek 
nuošimčiu saulės spinduliu 
nesiekia žemę žiemos laiku:

Mes, lietuvės 
pilietės ir gyventojos, 
kos išlaikyme turime svar
bią užduotį, kaip kad turė
jome laimėjime pergalės, 
ką geriausia įrodėme savo 
didžiais darbais tai perga
lei atsiekti.

Demokratijos plėtimo ir kviesti keli draugai pakalbė- 
stiprinimo, darbo žmonių 11 
gyvenimo gerinimo,, c___
moterų teisių ir gerovės ’V 
klausimus taipgi buvome 
atidėjusios iki pergalės iv 
taikos metų. Dabar laikas ' 
visą tai persvarstyti ir pri
taikyti savo veiklą šių laikų i 
reikalavimams. * I

Nustatymas mūsų mote- i 
rų judėjimo ryšiu tarpusa- ;. 
vyje, taipgi su išlaisvintos P? 
Lietuvos moterimis ir su lie
tuvėmis išeivijoje kitose A- 
merikii šalyse taipgi reika
lingas aptarimo.

Tiems ir panašiems klau
simams svarstyti šaukiame Kiek 
Demokratiniu Amerik. Lie
tuvių Moterų Suvažiavima. 
Ivvks penktadieni, kovo 
(March) 28-tą, 1947 metu, 
Lietuviu Amerikos Piliečiu 
Kliubo salėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Tai bus išvakarėse Lietu
vių Literatūros Draugijos 
Suvažiavimo ir Trečio’ De
mokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimo. Kadan
gi abu yra atviri, į juos 
kviečia visus demokratinius 
lietuvius, tad su vykusioms 
į Demokratinių Amerikos | nusitarti,

Iki Šiol Duosniausia Atsiliepė Mažytė Kalifornijos 
Lietuvių Kolonija; Dar Galima Prisidėti

vai Pagalbos Teikimo Ko
miteto finansų sekretorė 
Lilija Kavaliauskai tė-Belte, 
yra:

Draugų Petrulių per Lie
tuvių Moterų Apšvietos 
Kliubą, Los Angeles, Calif., 
suruoštos pramogos pienas 
$317.50. Draugai Petruliai,

atsiųsdami auką, rašo: 
Gerbiamieji:

Siunčiame per jus Lietu
vos vaikučiams .kalėdinę do
vaną $317.50. Tai dovanai 
gauti vienos šeimos, per 
Liet. Moterų Apšvietos 
Kliubą, buvo duodamas ban- 
kietas ir visas pelnas nuo to

Nuošimtis 
........ 76 
...........71 
...........70

ROCHESTERYJE DAUG NUDIRBTA 
, LIETUVOS PAGALBAI

Lietuvių Moterų Suvažiavi
mą delegatėms ir viešnioms 
bus proga atlankyti ir kitus 
du suvažiavimus.

Mūsų suvažiavimas taip
gi bus atviras visiems, tad 
šiltai kviečiame abiejų anų 
suvažiavimų delegatus, mo
teris ir vyrus, atvykti diena 
anksčiau ir dalvvauti sve
čiais mūsų suvažiavime.

Atstovybė
Prašome delegates rinkti 

po vieną nuo draugijos ir 
po vieną nuo kiekvienų 20 
narių ar didesnės pusės to 
skaičiaus.

Organizacijos 
jau dabar pradėti planus:

Pasiuntimui pilnos dele- ■ 
gacijos ir sukelti fondus ■ 
kelionei;

Pateikti gerų sumanymų 
suvažiavimui ir po jo būsi
miems moterų darbams;

Pasveikinti suvažiavimą.
Lauksime iš draugių ir

pagerbti drauges 
tai yra komisiją.
tai d. A. Zalner.

tai ji prirengė
’ maistą ir garsinimus. Kitos 
dirbusios draugės: Matis, Ka- 
valčiuk. Merkienė, Bačanskie-

i nė. Jeigu kitas praleidau, at
leiskite. nes neturėjau susira
šiusi. Tai tas mūsų darbas

j baigtas su pabaiga 1946 me- 
, tų.

O dabar, draugės kliubie- 
tės, su pradžia 1947 metų vi
sos padarykite sau tokį pri
žadą — lankyti visus 12 su
sirinkimų šiais metais.

Sekantis susirinkimas atsi
bus sausio 16 d. Bus renka
ma valdyba, taipgi turėsimo' 

ką mes pradėsime 
veikti šiais metais.

Atostogavo Pas Tėvus

Laisvės nuolatinių skaityto
jų ii- mūsų darbininkiškų pa
rengimų lankytojų draugi] 
Charles ir Anna Misikonių sū
nus Edward buvo parvažiavęs 
nraleisti Kalėdas ir Naujus 
Metus su tėveliais. Tai yra la- 

' bai gabus jaunuolis Ištarnavo 
U. S. Navv apie 2 ir pusę

1 metu ir ėjo mokslą University 
of Texas. Tai. kai tapo pa-, 
liuosnotas iš laivyno praeitą 

'vasarą, birželio mėnesi, nusi
tarė grįžti ir baigti mokslą

i Texas Universitete. Edwardas
i nriklauso LDS 5-je kuopoje.

linkiu Edward ui geriausio, 
prašomos pasisekimo užbaigti mokytis.

U P. Walant.

Grįždamas iš Lietuvos 
Antanas Bimba, be daugelio 
kitų įstaigai prašymo pagel
bėti atsikurti iš po karo ir 
nacių okupacijos, jis parve
žė ir Lietuvos vaikų
laičių globėjų prašymą at
siusti 
mokslinio - lavybinio pobū
džio žaislų.

Pirmuoju, svarbiausiu bu
vo nusistatyta pats didysis, 
už vis daugiausia reikalau
jąs darbas— įrengti Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Institutą, Vilniuje. 
Tam ir buvo užkinkytos vi
sų mūsų visos
Kitas prašymas buvo 
teikti mokslinių knygų ir 
tas jau išpildyta.

Prašymas nupirkti vaikų 
auklėtuvems žaislų ar tam 
tikslui sukelti pinigų buvo 
tik primintas mūs visuome
nei per Lietuvių Literatū
ros Draugijos Moterų Ko
mitetą, v

Tačiau radosi gerų Lietu
vos vaikų mylėtojų, kurie ir 
tą kuklų priminimą išgirdo. 
Pranešimuose spaudoje ma-L 
tyti, kad Man ten rengtai p.' 
tam Tikslui pramogėlės, vie- į vietu 
nur kitur draugės susitarė i 
sueidamos į susirinkimus I 
ka nors atnešti. Kurioms 
nelengva buvo išspręsti, ko
kie žaisleliai būtų tinkames
ni pirkti, ypatingai, kada 
taikoma grupiniam 
mui, lavybai, tos žaislui 
skirtą sumą pavertė į dra
bužėlį, bet vis viena ką nors 
atnešė, r

Kitur draugės ir draugai, 
negaudami tinkamų žaisle
lių, atsiuntė į Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą 
tam tikras sumas pinigais. 
Tarpe paskiausių aukų nu
pirkimui vaikų auklėtuvems , 
žaislų, kąip pranešę Lietu-'

kas galėjome, ge- 
su tikim e ir midir- 

gana daug.
al R.WR p ra n oš imą, So- 
Są junga i iš Rochesterio

žaidi-

Mrs. Mary Lohnes, Quincy, 
Mass., minėjo savo 107-tą 
gimtadieni su savo dviem, duk
terimis, 17 anūku, 20, proanū- 
kų ir. dviem proanūky vaikais, 
šeši iš astuonių jos vaikų jau 
išmirę.

Pirmosios' sal dainės buvu
sios gaminamos egiptėnų iš 
sukapoto mišinio figų, riešutų 
ir vaisių, - pasaldintų su me
dum.

Puodukas sukapotų obuolių, 
ibertas Į paprastus pusryčiams 
blynus pakvipdo virtuvę ir pa- 
akstina šeimą pusryčių, taip 
pąt ir apetitą padilgina.

[skyrus siųstus Lietuvai). Pa
siūta naujų vaikams drapanų 
6,000 kavalkų, numegsta 7,- 
000 kavalkų sveteriu, kojinių, 
kepurių.

šiame parengime buvo nu
kloti stalai pasiūtomis ir nu- 
megstomis vaikams drapano
mis. Visi žmonės žiūrėjo ir 
džiaugėsi mūsų darbais. Tai 
buvo tikros pabaigtuvės ir 
mos, linksmos, kad galėjome 
pagelbėti mūsų broliams ir 
sesutėms, kurie tiek daug nu- 

■ kentėjo nuo rudojo fašizmo. 
Į Jie kraują liejo dėl laisvės, o 
i mes nors maža dalele prisidė
jome jų pagalbai. Tai yra ma
loniausia valanda, kada, pa- 
mislini, kad ir aš pagelbėjau 
nusukti sprandą kraugeriui fa
šizmui.

Kiek Mes Pagelbėjome 
Lietuvai

Per Mezgėjų Kliubą pasiųs
ta drapanų 8,000 su virš sva
rų, 1,210 porų čeverykų.

Vilniaus Institutui pasiusta 
J ,254, 
gal bai 
555.80.

abelnąi Lietuvos pa- 
$1,301.80, viso $2,-

mergaitėms

New Orleans 
Chicago .... 
Akron .........
Columbus ... 
Detroit .......
Toledo .........
Pittsburgh .. 
Buffalo .......
Cleveland ... 
Portland .... 
Seattle.........

51
51
51
51
50
50
50
48
45
38
38
35

i Miestas
Phoenix .......
Santa Fe .... 
Los Angeles . 

Tampa.........
Fort Worth . 
Charleston .. 
Dallas ..........
San Francisco 
New York ... 
Boston.........
Philadelphia . 
Baltimore ... 
Miami .........
Atlanta.......
San Antonio .

Gerbiamieji, gal jūs patys i Washington . 
geriausia nusversite, kas la- ~ ’ 
biausia yra reikalinga Lie
tuvos vaikučiams.

Su pagarba liekamės,
Petruliai.

Kita stamboka dovana, 
$35, kiek seniau, buvo gau
ta nuo Lietuviu Literatūros 
Draugijos, 2-ros kuopos 
Moterų Skyriaus iš South 
Boston, per Helen Tamo
šauskienę. *

Bar Galima Prisfdeti
Kadangi pirm švenčių 

tam tikslui aukų nedaug 
buvo gauta, be to, komitetas 
vis dar veikė institutui reik
menų supirkime - pasiunti
me, tad žaisliukų supirkimo 
darbas likosi atidėtas iki 
po švenčių. Atidėtas dar ir 
dėl to, kad pirm švenčių 
sunku prieiti prie žaislų. 
Dabai’, po švenčių,'Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite-

Tėvais Pravartu 
Susirūpinti

Profesorius Ralph S. Ba- 
nay, Columbia Universiteto 
direktorius tyrinėjimo prie
žasčių socialių nukrypimų, 
štai kokias skaitlines patie
kia už 1944 metus:

Begiu kiekvienos valan
dos. 1944 metais, Jungtinėse

[tas baigs darbą institutui, U’
[o po to pasirūpins ką nors 
' naudingo parinkti ir vaiku
čiams. Kol kas tam tikslui

! dar priims aukų.
Gerai įrengtose vaikų

naujos drapanos auklėtuvėse ypatingai yra

Pasiuvo

m ars k i

Visos šios i 
pasiųsta Lietuvos vaikučiams.

Davė Padėvėtų Drapanų
Ona Milčienė labai daug ir praktikuojamąją vertę, turi 

ką nors bendra su vaikų po
linkiais ir talentais, pagelb
sti pratintis prie to, ko se
kamais keliais ar keliolika 
metų reikės mokintis, prie 
ko reikės ateityje dirbti. O 
to visko karo sunaikintuose, 
okupacijos nuteriotuose 
kraštuose dar vis labai sto- 
kuoja. Ta stoka trukdo vai
kučiams augti moksliškai - 
mechaniškai ir labai apsun
kina jų auklėtojų darbą.

gerų drapanų vaikams ir su- ! 
augusiems. Ch. Bonikat daug 
drapanų, J. Slitskienė daug 
drapanų. Taipgi davė drapa
nų A. Duobienė, E. Duobienė, 
E. čereškienė, A. Gricienė, A. 
Bekis.

Viskas pasiųsta is Bekešių 
garadžiaus. Visus baksus sū
niško P. Siganaviče. Draugas' 
R. Sherelis visada nuvežė i 
paštą. Nors ir labai buvo už
imtas savo reikalais, kada tik 
pašauki, visada sako — taip, 
būsiu kuo greičiausia, reikia 
pagelbėti Lietuvai. Ir visada 
čekius išrašo veltui, širdingas 
ačiū draugui R. Shereliui.

Prie taisymo drapanų per 
5 metus dirbo E. Duobienė, 4 
ukrAinų* tautos moterys, V. 
Bullienė. Po mažiau dirbo J. 
L. Totoriai. A. Duobienė, M. 
Shurkienė, A. Gudauskienė, V. 
Greibienė, E. Čereškienė, J.

''' '"ii r i; ’ \ NU

įvertinami tokie žaisliukai, 
kurie turi mokomąją ir

D. Vaitai, J. Labeika, M. To- 
toris, J. Vaivada, A. Milčius, 
K. Anderson, M. Leasik, J. O. 
Mockai, J. Shmith, L. Pulton, 
J. Evans, A. Bekis.

Gal keno vardą praleidau. 
Malonėkite pranešti, aš klai
dą pataisysiu.

Į Tūli draugai, kurie priside- 
(Tąsa 5-me pusi.)

licijos teismuose, buvo ra
portuota virs 158 rimti nu
sidėjimai.

Kiekvieną dieną, sulygi
nus, išpuolė po 28 tikslias 
žmogžudystes, po 50 išprie
vartavimų, 150 rimtų už
puolimų, paliekant 129 žmo
nes apiplėštus — apvogtus.

Buvo pavogta 555 auto
mobiliai, ir 749 namai ir bi
znio vietas išrabavota — iš
vogtos.

Apart to, smulkesnių va
gysčių kasdieną buvo 2,176. 
Todėl 1944 metais (apskait- 
liavus visa tai) buvo vienas 
milijonas, trys šimtai įlevy- 
niosdešimts šeši tūkstančiai 
su viršų didžiulių krimina- 
lybių užrekorduota. Tai bu
vo karo 3-čiais metais, kuo
met didžiuma jaunų vyrų 
kariavo.

Johanna.

Washington, D. C. — Ka
ro laivynas pripažino, kati 
dingo 9 Amerikos lakūnai, 
jų tarpe 4 oficieriai. Jie bu
vo sif admirolo Byrd 
pedicija Antarktikoj.
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

_. , parašė Petras Cvirka ■■■■■■
Petras Cvirka — vienas populiariųjų 

rašytojų Lietuvoje.’ “Franką Kruką” jis 
parašė dar prieš karą ir apysafta buvo iš
leista Lietuvoj. Daug kalbų ir diskusijų 
spaudoje “Frankas Krukas” sukėlė tuo
met, o vienas lietuvis Brook lyno grabo
rius net laišką parašė Lietuvon, pasisa
kydamas, kad jis esąs Cvirkos vaizduoja
mas graborius Frankas Krukas! Tačiau 
Amerikos lietuviuos ši apysaka labai re
tai kur tepasirodė ir mes manome, kad 
Laisvės skaitytojams bus įdomu su ja 
susipažinti ir pamatyti, kaip Lietuvos ra
šytojai, nebuvę Amerikoje, vaizduoja čio- 
naitinio biznieriaus (šiuo atveju grabo- 
riaus) buitį. Dėl to mes spausdiname 
“Franką Kruką,” tikėdamiesi, kad jums 
bus įdomu susipažinti su Kruko eitais ke
liais ir keleliais. Apysakų mėgėjus ragi
name priminti tai tiems lietuviams, kurie 
dar Laisvės neskaito, kad jie ją užsisa
kytų ir galėtų sekti pašaipingą Franko 
K r u k o-Kru kelio a vanti ū ra.

Tenka dar pridėti, jog “Franke Krei
kė” yra kiek tiek ir smulkių netikslumų, 
pareinančių iš to, kad jo autorius nėra gy
venęs Amerikoje, kad jis sukūrė veikalą 
iš medžiagos, gautos iš pokalbių su ame
rikonais ir iš amerikinės lietuvių spau
dos. — Laisvės Redakcija.

visas dvaras jį mylėtų. Karalius mirtų 
kankinio mirtimi, nuo nutukimo, už
springęs avino kaulu. Karaliaus visas 
dvaras raudotų.

Ne.
Gal jį padaryčiau žiaurų despotą, ere

lio akimis, trumpa, reta ožio barzda, il
gomis gyslotomis akimis ir vilko iltimis. 
Jis slankiotų katės žingsniais, smaugtų 
kasnakt po dešimts savo karališko guolio 
šildytoji!, o jo pilies kiemas būtų išgrįs
tas ištikimųjų kiaušais.

verst juoko Jieroldu, nešančiu linksmybę

Rausvų kalnų/lomiais ir pošlaičiais 
pro melsvai žalias giraičių barzdas ma
žutėmis srujomis teškeno kriokliai. Žie
dų debesyse dunksojo miestai, pastatyti 
iš aukso, rožių ir kvepiančio brangme- 
džio. Kur keleivio akis užmetė — ten 
guodėsi ir ganėsi ji slidinėdama pilių 
kuorais ir vaiskių ežerų veidrodžiuose, 
aplietuose tirštos aušros, jaunamartės 
veido drovumu laipiojančios kalnų pako
pomis. Į vakarus kvapnus, drungnas vė
jas skalavo nuraškytų žiedų, peteliškių, 
šilimos, griaustinio ir lietaus debesis, ku
rie plaukė širmomis, vyšninėmis ir žal
varinėmis eskadromis. Nuo bokšto iki 
bokšto kabojo ugninės spalvos vainikai, 
supinti kasomis, ir buvo girdėt kai kvė
pavo girių gelmėse įsibridęs žvėris, kai 
mušė paukščio sparnas ir tarp savęs šne
kėjo bręstančių vaisių, nokstančių javų 
apygardos.

Stverčiau skaitytoją grąžint į nebūtos 
pasakos kraštą; raidė po raidės — pa
statyčiau miestus, išgrįsčiau minkštais 
žiedais gatves, įkelčiau į aukštus bokštus 
varpus, pastatyčiau zakristijonus, mies- 
sto sargus ir budėtojus prie smėlio laik
rodžių. Paukščių giedojimu pripildyciau 
dangų ir girias, žuvimis upių ir marių 
vandenį ir šilko tinklais įsakyčiau pama
rių vyrams sugauti giedančią deimanto 
žuvį gražiajai karalienei.

Žodis po žodžio iš kalnų masyvo, iš 
akmens, ąžuolo ir granito pastatydinčiau 
saulėlydžiuos švitinčią pilį ir apgyven
dinčiau ten nuostabios šalies karalių. 
Sniego baltumo duočiau jam barzdą, 
spindinčias aukštybių paukščio akis ir 
asilo išmintį. Du, tris kartus per dieną 
girdyčiau jį brangiu vynu, išsunktu iš 
vergų kraujo ir baltų smegenų, valgy
dinčiau lakštingalų liežuvių kepsniais, 
kad mano karalius tuktų ir riebėtų, o jo 
pilvas pasidarytų apskritas, slidus ir 
tviskąs nuo taukų. Kartą per metus iš
leisčiau jį pasakyt kalbą į savo tautą, ku
rią jam surašytų jo įmantrūs raštinin
kai; papuoščiau karalių brangiais rū
bais, nesigailėčiau rodyt tūkstančio ir 
vienos meilės sode, tarp tūkstančio ir 
vienos meilužės. Ir padaryčiau tą senį 
įsimylėjusį į kokią nors labai liesą, barš
kančiais kaulais merginą, su viena koja 
ir viena akimi. Tai būt smagu, kai kara
liui žila barzda iš meilės kreta, tai būt 
linksma visam dvarui, kai karalius myli.

./Apkarstyčiau jį ginklais: aukso 
kardą prie šalies, vilyčią ir templę už 
diržo, botagą rankoje ir ilgą peilį už ba
to aulo. Sumaustyčiau brangius žiedus 
ant pirštų, apyrankes ant rankų, amule
tus ant kaklo ir panosėje, kad jam nuo 
aukso, nuo brangenybių, ginklų ir nutu
kimo būt sunku vaikščioti. Privalgęs ir 
prisigėręs mano karalius nuo stalo ne
paeitų, bet vis grūmotų tolimoms ša
lims, vis gąsdintų išvesiąs savo pulkus, 
pereisiąs Azijos ir Afrikos žemynus ir 
užkariausiąs dramblių tautą, kuri jo į- 
statymų nepaiso. Karalius būtų geras.

rūbus nenori mano plunksna tarnaut 
žiauriojo karaliaus juokdarių kaimenė
je

Tada priversčiau skaitytoją sekt mano 
minčių siaurais, vingiuotais takais į se
niai užmirštus ir palaidotus legendos 
laikus. Gal savo žodžių šilima galėčiau 
atgaivint senosios Lietuvos kunigaikš
čius, krivius ir vaidilas, ataugint iškirs
tus bajorų ir dvarponių šimtmečiais Šna
re jusius ąžuolynus. Atželdinčiau rais
tus ir šipšynus, grąžinčiau aukurus ir 
vaidilutes, — ir parodyčiau tą kraštą vi
joje jo tamsių girių, gilių ežerų ir neiš
brendamų pelkių platybėje.

Vargas ir prakeikimas man, jeigu ka
ralius nedrąsiais, nekilniais, ne,idea7 
lams, ne tautos gerovei atsidavusius pa
vaizduot- išdrįsčiau, o kunigaikščius ne 
taip parodyčiau, kaip istorija moko, pa
rašyta tų garbingųjų vyrų, ką šiandien 
bankų, departmentų sostuose sėdi. Gai
la vieno, — tūkstančių mažų vaikų, ku
riems dėl blogai suprastos mūsų sentė
vių istorijos, dėl’nežinojimo, kiek kuris 
kunigaikštis šernų nušovė ir kryžiuočių 
vergais parvarė, taip nesmagiai ausys 
tampomos... 

I

Argi mano plunksna duoną šventva
giškai galėtų atimti iš tų garbingųjų ra
šytojų, kurie senovę būbnais, kontraba- 
sais; klernetomis ir kanklėmis apgieda, 
kur kepti balandžiai žmonėms į burną 
skrido, kur dienų dienas ūžė, alų midų 
ragavo, povų plunksnomis kaišėsi, vynų 
upelius, marias išgėrę ant baltų skobnių 
pasirėmę gilias dūmas dūmojo, kardais 
švaistėsi, jau vis už mergą melsvaakę, 
jau vis už negerą kokį žodį kojom trepsė
jo — žemė drebėjo, pilys griuvo. Pulkų 
pulkai raistuose, lygumose ir giriose ri- 
mavojosi; kareiviai kaip musės krito, o 
kunigaikščiai vienu užsimojimu šimtus 
guldė. Ai, kaip smagu buvo mirt už val
dovus!

Vienas rašytojas sako, kad daugelis 
kareivių anais gražiais laikais su nukir
stomis galvomis tris mylias bėgdami dar- 
skambias karo dainas dainavę, savo val
dovus garbinę. O vienas ištikimas dva
riškis, iš karo lauko grįžęs po pažastimi 
savo galvą laikydamas ir ją savo valdo
vui įteikdamas, šitaip bylojęs: — Tuo

krepdešinų, dantų, plaukų ir gulbiškai 
•baltų krūtų plasnojimą šlykštuolė plunk
sna aplenkė. Brangios ponios, Kanarkų 
Auginimo, Kačių Globojimo ir lytų gar
bingų draugijų pirmininkės, rėmėjos, i- 
steigėjos!

Man šilta darosi, o plunksna iš susi
jaudinimo krinta iš rankų ir rašalas 
smarkiai verdančiu krauju pavirsta. Ro
dos, matau didelę baliaus salę ministeri
jos valdininkų paruoštą, vieno kilnaus 
Gyvulių Globojimo draugijos įsteigėjo 
jubiliejui atšvęsti; girdžiu muziką ir šil
ko šnarėjimą, o dieviški moterų veidai ir 
figūrų išlinkimai, savo grakštumu pri
meną Stradivarijaus smuiko tobulybę, 
atplaukia kaip serafimų batalijonai. Dfe- 
veliuk tu mano, viena stovi pusiau ap
nuogintais pečiais, jos akys neramiai 
gaudo žingsnius, galva juda kaip pilnas 
prisigėrę^ vasaros šilimos ir sidabro 
drėgmės žiedas. Rodos, tik smarkiau iš
drįsi atsikvėpt, — vėjo lingavimas pa
gaus jų, kaip vakaro tyloj ei snaudžian
čios pūkės pieną, ir dings ji palikus 
skausmingą neužbaigtą meliocĮiją tavo 
širdyje. Bet mano puikuolė jaučia savo 
grožį, mažos stirnos šnervėmis ji uosto 
orą; krūtys — balti balandžiai skečia 
tamprius sparnus. Štai, prieina prie jos 
departamento direktorius ir virpančio
mis kinkomis, lyg prieš visagalį kontrolį 
ar revizorių, nusilenkia spinduliuojančiu 
porceliano lėkštės didumo pakaušiu, vik
riai sumušdamas lakuotu batu kulnis, 
tuo parodydamas, kad kažkada tarnavo 
caro pulkuose virėjo laipsnyje, ir kad ka
ro mokslas jam nesvetimas:

— Atleiskite, gal galima pakviest... e, 
tango, šer madam! — sako direktorius 
mezzo sopranu. — Tamsta tokia žavinti 
šį vakarą.

i

— Ak, prašom, ponas!...

Referentas, sakysim, tai}) pat Pames
tų Kačių Globojimo draugijos veiklus 
darbuotojas, įrėmė savo pilvuką (koks 
gražus žodis, mažai dar vartotas mūsų 
poetų!) partnerei į šoną ir pasijuto

skrendąs debesyse, o sferų muzika iš 
penkių šimtų gusarų jį lydi, kaip anais 
smagiais caro Mikalojaus laikais. Direk
torius, būdamas muzikalus ir pats laisvu 
laiku skambinąs vienu pirštu pianinu 
“Zwei Herzen in drei viertel Takt”..., ra
šąs ilgas kritikas apie koncertus, šokda
mas pritaria:

— Ita-rita, ita-rita, f rage nicht wa- 
rum, rum, rum...

Palikim direktorių, muitinių viršinin
kus, referentus, partijų veikėjus bešo
kančius. Tepailsi, tepasilinksmina širdys 
jų, nes rytoj vėl laukia sunki pareiga ir 
pasiaukojimas tėvynės gerovei. Ir, be 
to, turiu atsiprašyt mano skaitytojus, 
ypatingai skaitytojas, kad autorius se
niai buvojo šauniame baliuje, seniai link
sminosi padorioje išrinktųjų kompanijo
je. Gal autorius ir dažniau į juos užklys
tų, bet atsitiko nelaimė: padėjo jis į 
spintą fraką, ilgai nežiūrėjo, skaidrias 
vasaros dienas pievose klajojo, gėleles 
baltas rinko, iš žiedelių būrė “myli-ne
myli”, ir kai vėl atėjo karštas baliaus se
zonas, atidaręs brangiąją spintą, rado 
fraką bjauriai kandžių suėstą. Pajuo
kai šie balinių rūbų parazitai tik užpa
kalines dvi sagas paliko. Ir per tą lai
ką autoriaus stuburkaulis taip atprato, 
toks nelankstus pasidarė, kad tikrai ne-- 
galėtų grybingoms damoms ir žymiems 
direktoriams lankstytis. O baliai, sako, 
šaunūs esti, baliai kilnių labdarybių, ba
liai su krupnikais ir šampanais.

Liaukis, plunksna, apie tai nevikriai, 
šveplai brėžusi, tave gali neišmanėle, 
paika apšaukti poetas Duonkubilis, kuris 
taip puikiai kiekvieną gražių ponių kul
nies pasisukimą, 
plauką, jų skruostų 
posmuose nuprausė.... 
nuvarvintų kiekvienos 
krūtų ir visai moters esybės garbei, — 
nemunai liejasi, o man tenka per juos 
aukštus tiltus statyti, kad galėčiau jo 
poezijos veršiuką į sodresnę žolę pavijo
ti.

/.s Atsibuvusių Svarbiu 
Prakalbų.

LLD 10-ta Apskritis surengė 
Michigano valstijoje lietuvių 
kolonijose prakalbų maršrutą. 
Kalbėtojum buvo “Vilnies” re* 
daktorius Leonas Prūseika.

Detroite kalbėjo gruodžio 22 
d. 'buvusioje Lietuvių svetainė* 
jo. ‘

Programa atidarė Detroito 
.'Aido Choras, sudainuodami ke- 
i tarias dainas. Sudainavo labai 
gražiai ir harmoningai. Reikia 

i duoti 
I elitas I . , n imą

Po
d r g. L. Prūseika.
dviem temomis.
je nušvietė Amerikoje 
ekonominę ir politinę padėtį, 
kartu palietė abelną politinę 
padėti užsienyje. Vėliau palietė 
Tarybų Lietuvos atsistatymo 
klausimą ir abelną gyvenimo 
progresą. Taipgi aiškino, kas 
yra tie pabėgėliai iš Lietuvos ir 
kodėl jie negrįžta Į Lietuvą.

Kalbėtojas labai aiškiai ir 
vaizdžiai aiškino įvykius taip, 
kad kiekvienas prakalbose daly
vavęs lengvai galėjo jo aiškini
mus suprasti.

(Tąsa 5-me pusi.)

Aido Chorui didelis k re- 
už taip gražų palinksmi- 
publikos.
dainų prog’ramo kalbėjo -

Jis kalbėjo
Pirmoje temo- 

esama c

SKAITYTOJŲ BALSAI
NAUJŲ METU
REZOLIUCIJA

jai ir idėjos draugai, nema-

kiekvieną jų galvos 
duobutes lyrikos 
Jau iš jo ašarų, 
gėlės, blakstienų,

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

tu parodyti, kad visa tauta tave myli.
Kaip gi vargšas galėčiau tokius žygius 

savo skystu rašalu apdainuoti, savo kūną 
skolytomis kelnėmis dangstydamas sušil
dyti praeitį, aprengti šilku, brangiais 
kailiais, auksu ir sidabru papuošt didžius 
karalius! Ką gi aš krausiu jiems ant 
stalo šaunias puotas mėgstantiems, negu 
plikų barščių jiems įpilt nesigėdinsiu ir 
keptą vėdarą patieksiu, kurį pats retai 
gaudamas su smagumu valgau.

Sukiltų mano kunigaikščiai, vaidilos ir 
karaliai, su eikliais žirgais ir,sakalais iš 
mano istorijos atgimtų ir į gabalėlius 
vargšą autorių sukapotų, nepradėjusį sa
vo nuostabios istorijos apie Bruklino 
graborių, jog drįso jiems siūlyt drungną 
viralą.

Su skaudančia širdimi palieku tą gar
bę aprašyt kolegoms gastronomams ir 
pilvo smagumų žinovams, kurie savo' 
knygose apie šaunius išgėrimus, vaišes, 
puotas ir pagirias ilgas apysakas rašo, r- 
kad kiekvienas restorano savininkas sa
vo neėdriems klijentams tokią poeziją 
pakišdamas brangina.

Rašyčiau apie karalius, — įsižeistų 
mūsų ponios, — direktorių, referentų, 
akcyzninkų, muitininkų, dvarininkų ir 
veikėjų žmonos, kam jų suknelių, sijonų,

Drg. A. Bimba Laisves 
No. 293-čiam patarė drau
gams mažiau vartoti svai
galų. Tai yra labai sveikas 
ir naudingas patarimas. Aš 
irgi nuo savęs patariu jums 
visiems, draugai, kurie tik 
nusimanote, kad perdaug 
svaiginančių gėrimų varto
jate, įsirašyti į savo naujų 
metų pasižadėjimus, kad 
daugiau tų nedorų svaigalų 
nebevartosite.

■ Aš tokį pasižadėjimą pa
dariau jau daug metų atgal 
ir dabar sulaukęs žilos se
natvės jaučiuosi laimingas, 
kad šitaip padariau, nes 
man sveikata gerai tarnau
ja ir aš išrodau daug jau
nesniu, negu aš esu. Vieną 
naujų metų dieną įrašiau į 
į savo pasižadėjimus, kad 
negersiu svaigalų ir gerai 
per vienus metus išpildžiau. 
Todėl -sulaukęs kitų metų 
pasižadėjau, kad ir tabako 
nevartosiu. Nors jau daug 
metų nuo to laiko prabėgo, 
bet aš savo pasižadėjimus 
pildau ir dabar, ir turiu vil
tį, kad aš juos pildysiu iki 
paskutinių savo gyvenimo 
dienų.

Kai kurie draugai teisi
nasi, kad negali nustot gė
rę arba rūkę. Tas, draugai, 
yra netiesa, tiktai reikia už- 
siduot, kad taip ar taip ne
darysi ir paskui to dalyko 
nedaryti. O pamatysite pa
tys, kad niekas jūsų nepri
vers* daryti tai, ko jūs ne
norite. Tiesa, iš karto taip 
išrodo, lyg būtų nuobodu ar
ba nyku, .rodos, kad ko no5rs 
trūksta. Bet nepasiduok, 
laikykis savo pasižadėjimo. 
O pamatysi, kad toliau tas 
viskas pranyks, jausiesi lai
mingu ir dėkavosi d. A. 
Bimbai už tokį gerą ir svar
bų patarimą. J*

Garbūs Laisvės skaityto-

šas nuo pasižadėjimų. Toli 
gražu ne. Rašydamas šių 
1947 metų rezoliuciją, aš pa
dariau ir vėl svarbų pasi
žadėjimą, tai yra, kad dau
giau nebeužšiprenumeruo- 
siu ir nebeskaitysiu So. Bo
stono “Atgaleivio”, kuris 
seniau buvo “Keleivis”. 
Nors aš su jo politika nie
kad nesutikdavau, bdt dėl 
jo laisvamaniško nusistaty
mo skaitydavau/ Bet kai to 
laikraščio redakcijoj atsira
do tas nedakeptas Strazdas 
ir pavertė tą laikraštį į pa
prastą šlamštą, tai jo ir 
vardas- persimainė, dabar 
pas mus jau niekas jo nebe- 
vadina Keleiviu, bet tiesiog 
“Atgaleiviu.” Ir dar taip 
girdėjau lietuvius kalbant. 
Jie sako, jeigu tasai “Atga-1 
leivis” nerašytų prieš So-1 i 
vietų Rusiją, Staliną, A. j ’ 
Bimbą ir Prūseiką, tai išei-1 
tų balta popiera. Iš to išei
na, kad tas laikraštis neturi 
ką daugiau rašyti, kad pra
dėdamas ir baigdamas vis 
tą pačią giesmę gieda. Ge
rai, kad niekas į jį nekrei
pia atydos,; turbūt mano, 
kai nusibos tam margini lo
ti ant mėnulio, tai ir pats 
nustos.

Ex-Keleivinis

(Bus Daugiau)

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. SOuth 8-5589.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

t-

R

x Varšuva. — Bonas Miko- 
laičikas, kuris veikia prieš 
dabartinę Lenkijos vyriau
sybę grūmoja boikotuoti bū
simus parlamento rinkimus. 
Matyti, kad jis mato, jog. 
nieko nelaimės su savo “val
stiečių” partija, i

Shanghai. — Lėktuvų ne
laimės padidėjo.1 Didelis a- 
merikinis transportas, kurį 
vairavo amerikietis pilotas, 
susikūlė netoli Tsingtao 
miesto. Visi 43 keleiviai žu
vo. i

GREEN STAR BAR & GRJLL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius



HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Elektrifiknosime Tarybij LietuvąDETROITO ŽINIOS

(C)

su-

(8)

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
DIRBO

p

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

I

Viso

411 Grand St. Brooklyn
r

BINGHAMTON, N. Y.

Dienraštis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

vardą
pra-

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

.jeigu kurio 
malonėkite

nuo 3-čio 
didelio

veik nėra. Visi, kurie bė- 
Lietuvos Raudonajai Ar- 
artinantis link Lietuvos, 

kuom nors prisidėję prie 
palaikymo okupacijos mc-

pusi.) 
darbo, jau

Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

j u dukters 
ir mūsų lietuvių

sūnaus 
Jie abu išvažiavo i 
oridą, Miami Beach,

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

jų anūkės 
Kokalaitės, 
metai am- 

buvo ir iš-

vada 
M.

kienė, 
bienė, 
cienė,

Draugai 
praleidau, 
nešti.

ir Stone Avc.
Broadway Line

Naujas 
’30th St. 
L. I.

LLD 20 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 10 d., paprastoj vietoj ir lai
ku. Nariai kviečiami dalyvauti, iš- 
girsiUj, raportus iš pereitų metų vei
kimo. Taipgi bus vakarienė, kurią 
komisija pagamins, tai dd. M. Beke- 
ricnė, M. Luzinicnė ir P. Jasilionie- 
nė, o vakarienės laiku pagelbės J. 
Navaiinskienė. Vakarienė bus duoda
ma 6 v. v., tad prašome negaminti 
vakarienės namieje, ateikite į salę 
prieš susirinkimą, o kurie negalėsite, 
tai bus galima valgyti po susirinki
mo. — Kp. Pirmininkas.

DŽIANITORIUS
Amžiai tarpe 40 ir 50 metų 

Nuolatinis darbas geram darbininkui 
Gera Alga.

Kreipkitės arba rašykite į 
MR. TOZER

HOOVER COMPANY 
3634 Walnut St., Philadelphia, Pa.

po $2.
Shiurkienė, A. G
G. Shopięnė, V.
G. Lab ei kienė, /
O. Koch po $1.

(Tąsa 
prie šio■l<> 

yra mirę.

Binghamton, N. Y.
MERGINOS

Wallin Mašinų Operatorės 
Elektrinių Vielų sudėjimo darbas. 

GERA ALGA. GEROS VALANDOS 
Geros Darbo Sąlygos.

NEMKRSON PRODUCTS, Ine. 
83-91 HIGHWAY 29, 

HILLSIDE, N. J.

LLD 10 kp. metinis susirinkimas 
įvyks 12 d. sausio, 7 vai. vak., 735 
Fairmount Avc. Dalyvaukite skait
lingai. —J. S., Sekr. (6-7)

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

tapti jais.
Po prakalbos buvo 

kalbėtojui įvairūs klausimai, j Klausimo statytojas nesutiko 
Vieni jų buvo nuoširdūs ir reik-įsu ta išvada ir pradėjo aiškinti,

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

šie 
da vo 
paskutiniame 
Čereška, J. Evans
gi us surankiojo 
Maistą aukavo:

Čereškienė, A. 
S. Palapienė, D. Val- 
B. Morkevičienė, V.

MERGINOS—MOTERYS
Pilnam Laikui Daliai Laiko 

Švarus, Lengvas Darbas 
Išdirbimas Surgical Dressings

5 DIENŲ SAVAITE—523.75 | SAVAITĘ 
Pasitarimai Visą Popiet)

Gotham Aseptic Labs
40-119 — 21st St., Long Island City. 

Priešais Queers Bridge Project.
_______________________ m

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORES
Prie pirštinių, su ar be patyrimo, 
budinkns. CLAIRETTE MFG. CO 

ir 18th Ave., College Point, 
FLUSHING 8-2167.

PAINT SPRAYERS
SPINNERS

Abelnai Fabrikui Pagelbiniai 
Darbininkai

Gera Alga, Nuolatinis Darbas 
Puikiausios darbo sąlygos 

Moderninis fabrikas
Kurt-Versen Co.
4 SLOCUM AVE., 

ENGLEWOOD, N. J.
(6)

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti. 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą
Šiandien, kol dar nepervčlu. •

MERGINOS
Lengvas Darbas Kosmetikų

Dirbtuvėje
Linksmos Darbo Sąlygos

Poilsio Periodas
Vakacijos su Alga

Universal Laboratories
515 North Arlington Avc.

East Orange, N. J.
(S)

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijųū’ves- 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusj 
sudarau su ame-|^ 
rikoniškais. Rei-tl 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLemnore 5-6191

šmingi, kiti taip sau, bile klau- 
neabejoju, visiems 

aiškūs. Tačiau kalbėtojas j vi- 
i sus aiškiai ir konkrečiai atsa
kinėjo. Paskutinis klausimas 
buvo aukščiau minėto “svečio iš 
Lietuvos.” Gal geriau pasakius, 

Jis klausė, kiek 
ir moterų pabėgėlių. 

Kalbėtojas į jo klausimą atsa
kė, kad iš valdžios pranešimų 
žinoma, kad jų yra apie 60,000. 
Jie veik visi susideda iš valdi
ninkų, advokatų, inžinierių ir 
abelnai turčių. Darbininkų jų 
tarpe 
go iš 
m i jai 
buvo 
nacių
tu. Tad jie pas juos ir bėgo ieš- 

i koti užtarimo.
duodami I 

klausimai.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
Pasitaikė, kad tose prakalbo- ’T.1 ’f 

se dalyvavo vienas iš Lietuvos | 
pabėgėlių, kuris dabar randasi! 
Detroite. Laike prakalbos ra
miai sėdėjo ir klausėsi L. Prū- 
seikos kalbos.

a . . ... j.- i n - I iš Vokietijos.Antroje kalbos dalyje kalbe-|... . T . , T .. i yra vyrutojas aiškino Liet. Literatūros i 
Draugijos reikalus. Jis paliete; 
draugijos įsisteigimo pradžią. 
Nurodė kiek LLD atliko bėgyje j 
30 metų ir kiek naudingų kny-i 
gų išleido. Po jo plataus apibu
dinimo LLD reikšmės, visi bu
vę nariai jautėsi, kad jie atlie
ka gražų darbą būdami tos gar
bingos organizacijos-šcimos na
riai, o tie, kurie dar nėra na
riais. jautėsi sau už pareigą

kad jie. nebėgo iš Lietuvos, bet! 
naciai juos išvežę, ir paskui su
varė į koncentracijos stovyklas, 
kur net šonus jiems apdaužė. 
Paskui pradėjo girtis, kad jie 
leido 13 požeminių laikraščių 
prieš nacius.

Man rodos, kad jo toks aiški
nimas jokiu būdu kitaip negali 
būti suprastas, kaip tik noras 
pateisinti savo sankeleivius-pa- 
bėgėlius. Kartu mėginimas įkal
bėti Amerikos lietuviams, kad 
jie nedirbo kartu su naciais. 
Man ir visam pasauliui yra ži
noma, kad kurie veikė prieš 
Hitlerį, nebuvo vežami į Vokie
tiją, o buvo sušaudyti vietoje, 
kiti gyvi užkasti. Tie požeminiai 
laikraščiai buvo leidžiami Lie
tuvos sūnų ir dukterų, kurie ko
vojo prieš nacius ir gyveno miš-

Grįžus Raudonajai Ar- 
ne-

i *

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

kuose.
mijai į Lietuvą, jie niekur 
bėgo, o stojo į tą armiją ir ko
vojo bendrai, kad greičiau
musus nacius, o kiti stojo į dar
bą, kad greičiau atstačius karo 
ir nacių sugriautą Lietuvą. Kas- 
gi gali pamiršti Lietuvos parti
zanų atliktus didelius darbus? 
Niekas! Jie tikriausiai ir šir
dingiausiai prisidėjo prie su
triuškinimo fašistų, o į juos ne
kaip atsineša lietuviški pabėgė
liai. Tie, kurie pabėgo per ber
žyną į Berlyną, atvažiavę į 
Ameriką nori mus apgaudinėti 
dedantis Lietuvos patriotais.

Sugriautoje Lietuvoje taip 
reikalinga - inžinierių, technikų 
ir kitokių profesijų žmonių, o 
tie pabėgėliai negrįžta į Lietu-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
generatoriai po 150 Kilova
tų, du 75 arklių jėgų loko- 
mobiliai, 6 dizeliai po 150 
arklių jėgų. Šitie įrengimai 
jau paskirstyti valsčiams ir 
apskrities centrams, kur 
dar nėra elektros energijos.

Dabar Lietuvoje statoma 
eilė naujų hidroelektros sto
čių — Plungėje — 150 kilo
vatų pajėgumo, Utenoje — 
100 kilovatų, Mažeikiuose— 
120 kilovatų, Raseiniuose 
— 100 kilovatų pajėgumo. 
Daugelis elektrinių išplečia
mos, didinamas jų galingu
mas.

Lietuvos TSR vyriausybė 
paskyrė mažų komunalinių 
elektrinių statybai 2 milijo
nus rublių, Lietuvos TSR 
Komunalinio Ūkio Ministe
rijos Vyriausioji Energijos 
Valdyba atlieka didelį dar
bų, tirdama vietas, kur ga-

Įima būtų greičiausiu laiku 
įrengti elektrines, elektrifi
kuoti darbininkų bei vals
tiečių namus, duoti jiems 
galimybę naudotis elektri
niais prietaisais.

Elektrifikacijos pirmūnai 
vietose turi suprasti, kad 
valstybe visada parems jų 
iniciatyvą, visaip jiems pa
dės. Reikia vietose ištirti 
mažąsias upes. Reikia ap
tarti, ką galima padaryti 
savo jėgomis, ką reikia gau
ti iš kitur. Visus projektus, 
pasiūlymus bei pageidavi
mus kaimo vietovių elektri
fikacijos klausimais reikia 
rasti kai i$dėstyt ir prisiųs
ti į Vilnių, Kaštonų g-vę, 
Nr. 1 — į LTSR Komunali
nio Ūkio Ministerijos Vyr. 
Energijos Valdybą. Projek
tai bus apsvarstyti, paskirti 
pinigai statybai ir reikalin
giems įrengimams.

L Žilevičius.

ROCHESTERYJE DAUG NUDIRBTA 
LIETUVOS PAGALBAI

BROOKLYN) LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street 

; Brooklyn, N. Y.
i Tel. EVergreen 4-8003

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

Telefonas EVergreen 7-1661

vą, jie nepaiso atstatyti su
griautą Lietuvą. Tas jų negrįži
mas į Lietuvą du dalyku mums 

įrodo: Viena, jie yra prasikaltę 
prieš Lietuvos liaudį, kita, jie 
nepaiso Lietuvos, kurioje nega
lės daugiau jodinėti Lietuvos 
liaudžiai ant sprando ir siurbti 
jų kraują iš suvargusio kūno. 
Lietuvos liaudis jau nebus iš
naudojama. Ji kurs naują, gra
žų, be išnaudojimo gyvenimą.

Esu tikras, kad tie atbėgėliai 
į šią šalį neilgai džiaugsis lie
tuvių tarpe. Lietuviai, pamatę 
'Tarybų Lietuvos žmonių naują 
gyvenimą, pavadins tuos atva- 
žiavėlius tokiais, kokiais jie 
yra, ir ims smarkiai šalintis 
nuo jų. Almužnos greit užsi
baigs. Jie turės pradėti penkiais 
pirštais užsidirbti duoną, o tas 
jiems persunkti.

Šiaip ar taip, tam pabėgė
liui, kuris dalyvavo prakalbose, 
reikia išreikšti tiek simpatijos, 
kad jis “drįso” ateiti į darbi
ninkų mitingą ir išklausyti, 
kaip darbininkai žiūri į ateitį. 
O tas gali jo suklaidintą prota
vimą pataisyti, ir ateityje jis 
galį, atsidaryti savo akis ir pra
dėti rimčiau galvoti apie tikrą 
gyvenimo eigą.

Noriu išreikšti širdingą pa
dėką drg. L. Prūseikai už jo 
rūpestingą ir išsamią kalbą. 
Taip pat dėkavoju publikai už 
ska i 11 i n gą ats i 1 a n ky m a.

Mi tiny6 Pirm ininką s.

draugai ir draugės dirb- 
visuose, dirbo ir šiame 

pažmonyje. P. 
visus val- 
ir suvežė.

A. Švedienė,

darbų. 
aukavo 
pelnėm

apkal-

Graži Birthday Party ir $3 
Auka Laisvės Budžetui

Gruodžio 27p 1946, įvyko 
pokiliukas pas draugus J. K. 
Vaičikauskus dėl 
Kathy Victoria 
kuriai suėjo vieni 
žiaus. Ten sykiu
leistuvės drg. K. Vaičikauskie
nės ir jų mažamečio 
Btain i o 
saulėtą
praleisti keliolika dienų.

Taigi ir buvo sukvietę kaip 
mažamečių svečių, taip ir su
augusių. Buvo keletas kitatau
čių profesionalų, 
draugų, ogi
keliolika. Jie mus visus pavai
šino gardžia vakariene, kurią 
pagamino M. Bekerienė.

Kaip Va'ičikauskai yra geri 
šio miesto organizacijose dar
buotojai, rėmėjai, Laisvės ir 
Vilnies, taipgi Daily Worker 
skaitytojai, LDS 6-tos kuopos 
nariai, taip jų duktė Viktorija 
Kokalas atlieka svarbias pa
reigas virš minėtoje kuopoje; 
yra finansų sekretore jau an
tri metai. Iš profesijos ji yra 
aukštosios mokyklos mokyto
ja, ten dirba dienomis, o vaka-- 
rais ir šventadieniais dirba 
organizacijose. Taipgi eina 
motinystės pareigas —angina 
gražią ir sveiką duki’elę, kuri 
dar už vienų metų galės būti 
LDS 6-tos kuopos nauja na
re. Nuo savęs linkiu geriausių 
pasisekimų jums, drg. Vikto
rija ir jūsų mažiukei Kathy, 
taipgi visai Vaičikauskų šei
mai.

Draugai Vaičikauskai paau
kojo Laisvės budžetui $3.

Party Dalyvis.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmękame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri $ra sudaryta iŠ 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, sveika ir sl^ąni 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, tai$g 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš , Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

■xvaru jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

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

WONDER LIVE FOUNDATION 
<164B—-Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

desnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

- • idaug visokių daiktų davė A. Į 
Milčienė, 
Evans, 
tienė, 
Bullienė, L. Bekis, V. Greibie- 
nė, J. K'ontenienė. Virėjos: G. 
Shopięnė, V. Bullienė, D. Val- 
tiene, S. Palapienė, G. Labei- 
kienė. Vakare pagelbėjo M. 
Shiurkienė, A. Duobienė. Prie

išleidimo daiktų dirbo V. Grei- 
bienė, E. čereškienė, M. Shur- 
kienė, G. Labeikienė, A. Gu- 
žauskienė. Už baro — J. La- 
beika. Tai mūsų nenuilstantis 
draugas, visada linksmas ir 
draugiškas žmogus, visur pa
gelbėjo prie sunkesnių

Draugė S. Švedienė 
bonką vyno, išleidus

A. Bekcšius padarė
tą “bačkutę,” paaukavo mez
gėjom. Pelnėm $15.20.

Viso pelno nuo pabaigtu
vių baliaus liko $153.50. Pi
nigus paskirstėm sekamai:

Vilniaus Institutui $110.
Laisvės fondui $25.
Vilniai $15.
Liaudies Balsui $10.
Ižde liko $3.50.
Varde Mezgėjų Kliubo, vi 

siems rėmėjams, aukavusiems 
ir dirbusiems ir visiems draiP 
gams ir draugėms, kurie į pa
rengimus atsilankė, taipgi Ge
dimino Draugystei už suteiki
mus svetainės veltui širdin-’ 
gi ausi a padėka už draugišku
mą ir darbus.

Šie Draugai ir Drauges Auka 
vo Užbaigtuvių Pažmonyje
RWR viršininkai $10.
A. Milčiai $4.
P. A. Balzarienė $2.50.
P. ž., P. žirgulis, K. Vai

WALACE REMIA NATH- 
ANO RAPORTĄ

Juozas Zeidat
Savininkas

426 LAFAYETTE STR

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists >

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Gruodžio 17-tą draugas R. 
Shcrelis išvežė j paštą 14 bak
si] -— 3'40 svarų drapanų, gu- 
zikų, siūlų, 15 porų čeverykų./ 
Tai paskutinis siuntinys dėl 
Lietuvos žmonių. Nešiokite 
sveiki, brangūs draugai lietu
viai! Gal kada mes galėsime 
.jus aplankyti.

Dar kartą ačiū visiems už 
gražią kooperaciją ir drau-‘ 
giškumą. L. Bekešienė.

SAKO, IR MASKVOJ YRA 
TRUKUMŲ

Maskva. — Sovietų rašy
to j. Poltoracki pakritikavo 
New Yorką už nešvarą ir 
kitus dalykus. Amerikos ko
respondentas D. Middleton 
rašo, kad ir Maskvoj yra 
trūkumų, nors tas ir patei
sinama, nes Maskva labai 
greitai auga.

. Milžiniškas vainikas, su 
užrašu nuo Ku Klux Kla
no stovi prie karsto Eug. 
Talmadge, naujai išrinkto 
Georgia gubernatoriaus, 
kuris mirė po išrinkimo. 
Tai tas pats, kuris 1934 
metais streikuojančius au
dėjus suvarydavo į spyg
liuotų vietų tvartus ir visą 
laiką priešingas4buvo rasių 
lygybei.

PRAVDA REIKALAUJA 
TRIJŲ DIDŽIŲJŲ VIE

NYBĖS

New York. — Buvęs ko
mercijos sekretorius Henry 
A. Wallace pareiškė, kad jis 
pilnai sutinka su ekonomis
to Nathan’o neseniai paruo
štu raportu. Tame raporte 
teigiama, jog Amerikoj šiuo 
tarpu a]gos darbininkams 
turėtų būti pakeltos, neke
liant kainų ant pragyveni
mo produktų.

Nathanas pareiškė: jeigu 
fabrikantai vis taip ims 
didelius pelnus, kaip ėmė iki 
šiol; jeigu jie kels pragyve
nimo produktams kainas, 
jeigu darbininkams algos 
nebus pakeltos, tai mes nei 
neapsižiūrėsime, kai atsi
dursime dideliame krizyje, 
nedarbe.

Maskva 
“Pravda” 
straipsnį A. Viktorovo, ku
riame autorius griežtai rei
kalauja, kad Amerika ir 
Anglija laikytųsi L vieningu
mo (“veto”) Jungtinių Tau
tų organizacijoj.

Autorius rašo, kad Mr. 
Baruch atominės bombos 
planas, kuriame jis reika
lauja panaikinti Penkių Di
džiųjų (pastovių Tarybos 
narių) vienybę, yra žalin
gas. “Pravda” rašo, kad te
kis komisijos užsispyrimas 
yra bandymas “pataisyti” 
šios organizacijos Konstitu
ciją, kas nėra leista jokiai 
komisijai daryti.

WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 8 d., 7:30 v. v., 103 Green St. 
Draugai, malonėkite dalyvauti ir 
pasimokėti duokles už šiuos metus. 
Po susirinkimo bus paskaita, — 
maistas ir vaistai, kurią parašė ga
bus žurnalistas dr. Petriką, tad ne- 
pralesikitų progos išgirsti.-F. Sek.

APDOVANOJO ŠOSTA- 
KOVIČIŲ

Maskva. — Sovietų vy
riausybė apdovanojo Leni
no ordinu kompozitorių — 
muziką Dimitrių Šostakovi- 
čių, taipgi muzikus D. Ois- 
trach, Lev Oborin, V. So- 
fronicky ir V. Šebalin.

Londonas. — Tarybų Są
jungos žinių agentūra Tass 
skelbia, kad vakariniame 
Sibire tapo surasta nauji 
ir turtingi geležies klodai.

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks sausio 9 d., 8 v. v., 318 Broad
way. Kadangi Laisvės metinis ban-* 
kietas tapo perkeltas iš sausio 19 d.- 
j sausio 26 d., Jai yra svarbu aptarti' 
jį iš naujo. Taipgi turime daugeli 
kitų reikalų aptarti. Turėsime arba
tos ir užkandžių. -Valdyba.
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NewWko^aMiZinm paveikslais ir apibū- 
kadangi jis per ilgą 

žmonai. Jinai

c

ALDLD 2-ros Apskri 
ties Konferencija 
Sausio 12-tą Dieną

Ateinantį nedekiienį. sausio 
12 d. (January). įvyks ALD
LD 2-ros Apskrities metuiė 
konferencija, Laisvės svetai
nėje 419 Lorimer St., Brook-

valandą ryto.
Visi delegatai, kurie esate 

išrinkti šion k on ferencijon, 
pribūkite paskirtu laiku, nes

valandą po pietų iš priežas
ties buvimo Brooklyn^, ta die
no didel’O p-'rengimo, kuris 
prasidės apie pusė po ketvir
tos.

Jeigu kuri šios apskrities 
kuorą imsuspėio išrinkti de
legatu šiai konfm’on'riiai. tai' 
labai pageidautina, idant to
kių kuopų valdybos pasirū
pint" paskirti reikalinga kie
ki delegatu nagai savo go
riausią nuožiūrą.

Kuopu finansų sekretoriai 
turi pasirūpinti paduoti savo 
kuopos delegatams pinigų, (5 
centus už^kiekvieną narį) pa- 
simokejimui duoklių į apskri

Jeigu kuri kuopa turi pada
rius kokius tarimus, kurie tu
rėtų būti apkalbėti konferen
cijoj, delegatai turi nepamirš
ti juos pasiimti perdavimui 
konferencijai.

ALDLD 2 ros

Apskrities Komitetas.

Newyorkieciy Kūnai 
Parvežti iš Airijos

J LaGuardia stotį. New Yor
ke, praeitą sekmadienį lėktu
vu pargabenti kūnai devynių 
žuvusių lėktuvo nelaimėje, Ai
rijoje, gruodžio 28-tą. Du iš tų 
9 buvo iš šios apylinkės: Her- 
Anan Koege], 59 m., 260 W. 
7 2nd St., New York ir Alex
ander U. Pekelis, 44 m.. 181 
Larchmont Ave., Larchmont.

Lietuviškos Knygos Sukaktį 
Minėsime šį Sekmadienį

Lietuviška knygą, užgimu
sia orios 400 metu, bet nepa
senusią, 
žėiančia. si
Ivniečiai ir 
k e lietuviai 
nat gražiai, 

štai.
s k »’id v i e

o vis augančia ir gra
sei; madion i brook- 
iš ap vi ink iii .suvv- 
pasveik i tįsime taip

a tikimės šiame 
išo-ivsti-m atvti.

są-

išveš re- 
orakalbą

nnio lietuviška knvga.
Tnin'H bos knvo-os matvsime 
Davpjksln. O kalbinei ta mrma 
L'ivo-m buvo katekizmas. tad 
tūbus m’’n <••’rs'iiant prakal-
lm neklaus5: •

—A}- Mizara ir katekizmą 
kalbės?

patys. Ir, susimildami, nepa
mirškite kitu, kurie šio prane
šimo neskaitys. Praneškite 
jiems žodžiu ar laišku, nuneš
kite lapeliu. Lapeliai gaunami 
Laisvės spaustuvėje.

Knygos minėjimas įvyks jau 
ši sekmadieni, sausio 12-tą, 
gražioje, didžioje Sohwabcn

kampas Myrtle Ave., Brook-

— Pa m atvs i m e s" k m a d i enį, 
atsakiau klausėjui. Taigi, pa
žiūrėkime ir persitikrinkime, 
kas ten bus. ! knvgu

% Kas bus. kas nebus bet dai
nų bus. Dainuoti lietuviškai 
knygai — knygos sukakčiai ir 
mums suėjusiems pasidžiaug
ti savo knyga — yra pasižadė
ję '

Newarko Sietyno Choras 
Brooklyno Aido Choras 
Aido Vyrų Choras 
Aido Merginų Sekstetas

Lillian Bastys, jauna
Vyturėlis čiulbės 

nes melodijas.
Taigi į lietuviškos

400 metų sukaktį

K n'ck'U’bnekor Avė. stoties 
aiH BMT Myrtle Ave. linijos), 
įžanga nemokama.

Pradžia 4 vai. no pietų.
Greta labai įdomios mūsų 

knvgos vaikvstūs. sužinosimo 
h- namatvsimo daug ko ir iš 
tos knvgos paties gražiausio 
amžiaus — iaunvstes. 
yra dabar. Matvsime tai 

minėti jau 
Lietuvoje, k

soliste 
orkestri-

knygos 
ruoškitės

Žmonos Pašovėjas, 
Rocco, Nušautas Ji 
Nusekus j Catskills

kada pašauta jo žmona. Poli
cija jau buvo iš anksto aprū
pinta jo 
d i irimu,
laiką grasinęs
jau pirmiau buvo pašauta per 
langą namuose, bot tuomet ne
pavojingai.

dasigavęs per apgaulę, praei- sekinių. Esamasis kontraktas 
tą šeštadienį. Iki to laiko jis j buvo išsibaigęs lapkričio 15-tą, 
stypinėjęs kur nors mieste, bet buvo prailgintas iki sausio 

ir ura liginimo 
bet samdytojai 

ai naujinti.

dar buvęs 
kitais var- 
susišaudy-

Alnhonse Rocco, 
žinomas po keliais 
dais, tapo nušautas 
me su policija praeita pirma
dieni. Policija ji susekus mie
gant netoli nuo Gilboa. N. Y., 
i lindusi i miegamąjį maišą, 
lauke. Atvirame lauke miegoti 
išeies po to. kai Taimeriai, su 
kuriais iis buvęs pažįstamas iš 
medžiokles su jais laiku, šiaip 
taip išprašė iš stiibos. nenorė
dami imti už ji atsakomvbės.

Rocco buvo ieškomas poli
cijos nuo Nau in Metu išvaka
rių. kada io pasamdvto.ii “de- 
toktvvu-lotoQTafu” Pearl Lusk 
.našovč nuo 
, žmona,

k tiri '
su- 

išlcistų

knvR’os išleidžiama dar Ii'’’ šiol i 
n<><Urdėti skaičiai ir' kiekiai

Visi lietuviškos knygos my
lėtojai. visi norintieji pagerb
ti jos įkūrėjus ir auklėtojus 
kviečiami atvykti. Ir visi Lais- 

visi rengian- 
demokrati- 

organizacijų
per šias liku- 
informuoti A’i- 

ši istoriniai

skaitytojai, 
šią pramogą

Brooklyno
prašomi

čių
n iii
nariai
sias 1 dienas
suomenę apie

jo atsiskyrusią jo 
Olga Trapani-Rocco, 

manydama traukianti jos pa
veikslą, kaipo vagilkos.

Olga Tranani guli ligoninė
je. Po nuplovimo kairės ko-

Policija greit sužinojo, kad 
jis išdūmė i Catskills. Jau pra
eitą šeštadienį jį matė netoli 
Cairo. Toje apylinkėje ir bu
vo ieškomas. Paskui ji polici
ja atsekė Į Krank Naish far- 
mą, Broome Center, bet ten 
sužinojo, kad Ilocco privertęs 
Naish jį nuvežti pas Roy 
Lewis sokmadienĮ, po permie- 
gojimo pas Naish vieną naktį. 
Pas Lewis permiegojęs naktį 
ant šieno, .bet sekamą rytą, 
nors ii* nenoromis, farmerio 
kalbinamas išeiti, išėjęs į lau
kus. Tą pat prievakarį ji ir 
surado gulintį maiše.

Policija iš karto paraginusi 
jį pasiduoti, bet jis pradėjęs 
atsišaudyti. Policija ilgai ne
laukė, kadangi jai buvę ra
portuota, jog jis sakęsis nepa- 

i si d uosi n s gyvu.
I Catskills Rocco taip pat

Jei ne kalinių pabėgimas ir 
masines ablavos, gal būtų ir 
ilgi a u m i e s t o pasilikęs. 
Į Cairo nuvežti jis gavęs Do
minick Rizzo, 2 130 Buck St., 
Bronx, sakydamas, kad jis 
ten gauna pirkti Įrankių. Pri-

raną, Rocco išvažiavęs vienas 
Pizzo mašina, kaip Rizzo ma
nęs, paimti tų Įrankių. Bet 
Rocco negrįžo.

vis noprisi rungo
Darbininkams įkyrėjo vis lauk
ti ir laukti, kuomet pabrangęs 
pragyvenimas nelaukia — turi 
užmokėti šiandien arba neval
gysi, nesirengsi.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas kambarys 

dėl Light Housekeeping ir vienas 
. Mrs. Swan

son, 189 S. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

ti-I jos, kuri buvusi taip sužeista,
'jog be nupjovimo būtų buvu- fornišiuotas kambarys, 
si pavojumi pašautosios gyvy
bei, menama, kad ji pasveik
sianti.

Rocco buvo sekiojamas po-,. . • , - $ , i 1

REIKALAVIMAI
Reikalingas paprastas darbininkas 

licijos nuo pat tos valandos, . keptuvėje (bakery), jaunas ar suau-

sau-

gęs gali atsišaukti. Jaunam yra pro
ga išmokti darbą, 
inacijų, prašome 
Baking Co., Inc., 
Brooklyn, N. Y. 
4-8802.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N^Y.

LLD 1 kp. susrinkimas įvyks 
šio 9 d., Laisvės salėje, 419 Lorimer
Si. ,8 v. v. Nariai dalyvaukite, turė
sime svarbių reikalų aptarti, taipgi 
galėsite gauti naujų numerį “Švie
sos.“ - G. Kuraitis. (6-7)

Apartmento Gaisre Vėl 
Žuvo 4 Žmones

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės metinis su

sirinkimas įvyks sausio 8 d., 7:30 v. 
vak. Liet. Am. Piliečių Kliubo salė
jo, 280 Union Avo. Nariai prašomi 
dalyvauti. — Ch. Nečiunskas. Sekt’.

Praeitą pirmadienį iškilęs 
gaisras apartmentiniame na
me, 167 W. 129th St., New 
Yorko Harleme, vėl nusinešė 

is. Trys iš .jų žuvo 
1 užsimušė iššokus iš 

gelbė-
[ name, o
j 5-to aukšto, bandyme 
• lis.

Gaisras iškilo apie 
landą ryto, didžiumai 
tojų jau sumigus. Veik visiš- 

Į kai sunaikino 5-tą aukštą, 
! daug apnaikino 4-tą ir 3-čią

Pirmoj' Knyga
Minėkime Pirmosios Lietuviškos Knygos 400 Metų 
Sukaktį! — Jubiliejui atžymėti demokratinės Brook

lyno lietuvių organizacijos ruošia didelį

Koncertą k Prakalbas
Įvyks Se .madienį,

Sausio 12 January
SCHWABEN HALL

474 Knickerbocker Avem e Brooklyn, N. Y.
Prasidės lyg’ i 4 vai. po pietų

Prakalbą apie pirmą lietu išką knygą sakys ROJUS 
MIZARA. Koncerte dalyvaus: Brooklyno Aido Cho
ras, Newarko Sietyno Choras, Styginis Ansamblis 
“Vyturėlis”, Aido Vyrų Choras, Aido Merginų Sek
stetas, Lillian Bastyto, jauna, talentinga dainininke.

METINIS BALIUS 
Su Muzikale Programa 
RENGIA L. D. S. 1 KUOPA 

Įvyks šeštadienį,

Sausio 11 January
Liet. Am. Piliečių Kliūbe

280 Union Ave. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 41c. taksai .09. Viso 50c.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ gros šokiams 
Bus užkandžių ir gėrimų. Kviečiami nariai ir 

pritarėjai skaitlingai dalyvauti. KOMISIJA.'

Batsiuviai Reikalaus 
Pakelti Akas

Penki tūkstančiai batsiuvių 
savo mitinge praeitą ketvirta
dienį nutarė reikalauti pakelti 
algas 25 nuošimčiais. įgaliavo 
viršininkus imtis tokios veiklos, 
kokią matys reikalinga, kad lai
mėti algų pakėlimą.

Pranešama, kad moteriškų če- 
verykų išdirbystės darbininkų 
unija per šešis mėnesius bandė 
gauti naują sutartį, bet be pa

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS 

NAUJŲ IR PADĖVĖTŲ 
DRABUŽIŲ IR VISŲ 

DAIKTŲ 

Į Sovietų Sąjungą
HENRY D. MAHLER, INC. 
Turi leidimų visokiem pundeliam 

siųsti j Sovietų Sąjungą.
Bronx—500 East 164th St. 
Važiuot 3rd Ave. “L.” iki 161 St. 
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 34th ir 35th Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

ir apgadino apatinius du aukš
tus. Desėtkai asmenų likę vi
sai be namų.

Mirė Mrs. Ellen McDaniels, 
4'0 metų ir jos anūkas Ernest 
Cummins, 11 metų. Kitos 

T
mos mirė du berniukai, Ri
chard ir William MnKenzie, 
13 ir 15 metų. Pavojingai ap
degusi jų. motina Mrs. Lilly j 
McKenzie ir kiti jos vaikai: 
Lizzie, Arthur, Shirley ir Bea
trice, 18, 17, 5 ir 4 metų.

Virš 50 kitų gyventojų iš
sigelbėjo gaisriniais laiptais 

' patys arba buvo gaisragesių 
nukelti kopėčiomis.

Gaisragesiai spėja, kad na
mas galėjęs būti padegtas nu
mesto cigarete, apačioje, o i 
viršų ugnis galėjusi dasigauti 
sąšlavoms keltuvu.

Benjamin J. Davis, komu
nistas miesto tarybos narys, 
atsišaukė j naujai paskirtąjį 
miesto butams (housing) ko- 
misionierių Robert F. Wagner, 

tuojau pravesti veiksmus 
pagerinimui. Davis

EAST NEW YORKO— 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. ir LLD 18 kp. įvyks 
labai svarbus susirinkimas abiejų 

, kuopų šj ketvirtadieni, sausio 9 d.,.
ei-' 8 vai. vakare, pas drg. Misevičius, 

115 Montauk Avė. Malonėkite visi 
atsilankyti. Reikės sutvarkyti daly- . 
kai buvusios vakarienes ir kiti svar
būs reikalai. —- M. Klimas. (5-6)

Jr..
padėtie
nurodo,' kad dėl nebuvimo rei- 
kiamo saugumo bėgiu mėnesio 
žuvo 41 gyvastis, daugelio 
nukentėjo sveikata ir padidė
jo skurdas.

Išėjęs iš namų su prastais1 
planais, Johnnie Hahn, 10 
metų, netoli nuvažiavo. Jis ant' 
Timos Square paklausęs kon
duktoriaus, kuris kelias veda 
į Texas ir Į kaubojų biznį. 
Konduktorius jį padavė poli
cijai, o ta 
Brook lyną, 
čius. šiaip 
viskas kita 
valiza,
ja nikelių.

parvežė namo į 
visai Texas nema-
jau pas Johnnie 
buvo tvarkoje —

drabužių, beveik sau-

WARNER BROS. DRAMATIŠKA FILMĄ 
PAGAL FANNIE HURST’S 
GARSIĄ APYSAKĄ!
Sujaudinanti . . . Dramatiška . . .
Joan John
CRAWFORD * GARFIELD 

Oscar LEVANT
“HUMORESQUE”

Šauni filmą I
HOLLYWOOD Broadway ir 51 St.

Warner’s Nmija. Puiki Filmu!
Dennis Jack
MORGAN CARSON

“THE TIME, THE PLACE 
AND THE GIRL”

Techni-spalvomis
* Ir asmenų vaidinimas scenoje * 

Vaughn Monroe 
ir jo Orkestras

Dar ir šaunus vaidinirAas Scenoj
STRAND Broadway ir <17 St.

Notice is hereby given that. Betty 
Lou Underwear Company, Inc., of 
Brooklyn, N. Y., has registered its 
trade-mark “Betty Lou” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on clothing.

Notice is hereby given that Amoa 
Oil Co., of Brooklyn; N. Y., has re
gistered its trade-mark “Cara Don
na” with the Secretary of State of 
New York, to be used on foods.

VYRIŠKI TOPKOIJTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirksite . dirbtu
vėje ir. už dirbtuvės kainą.

REKORDAI
“Visokių; Rūšių”

Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
’ “Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

. Melody Lane Co.
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

World Tourists, Inc.
(įsteigta nuo 1927 m.)

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, se
nu drabužiu ir kitu daik-' 
tų į
Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais
kaip ir visuomet

1. MES taip pat

lais išrūkome
ir gauname
Tarybos liudijimą.

2. MES sumažinome savo

Dčl daugiau infor- 
kreiptis j Scholes

532 Grand St., I
Tel.: EVergreen

(6-8)

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

chemika-

drabužius
Sveikatos

lešas.
3. MES turim įrengimus ge-

riatisiai jums patarnauti.

4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC
18 W. 23 St, N. Y.

Tel. Orchard 4-4660

—-----------------------------------------

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street *

Valandos: į ryte
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

v
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

KONČIAUS MEDUS
Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 

medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.
YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE

Kreipkitės-tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži
nome kiek ilgai jo užteks.

LAISVĖS ADM

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y./'\j

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAI^
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių (valgių

ATDARA KAS DIENA IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVĖ. • BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9613

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |»wdi . . . $2475

PATRICIA
17 |«w«ls . . . $247S

CAMBRIDGE
URw«i« . . . I2973

MATIKI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. (Arti OmSuun Area Atdarė VefrgTBla.

. . •’‘■•V) i V

i




