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Kongresmanai užEisleris Sako, jog Kaltinimai

Republi- ■

O’

sū- 
be- 
Bo-

Boleslovas Bieruta.
Senoji Lenkija ir Naujoji.
“Niech Žyje!. . . ”
Stettinas Čechoslovakijai.

Rašo R. MIZARA

Praeitas trečiadienis Lenki 
jos žmonėms buvo svarbi, nie 
ka’d nepamirštama, diena: ' 
naujasis krašto parlamentas i 
išrinko naują krašto preziden- ■ .<

LAISVĖ-LIBERTY
The Only I.IIhuaiUnn Daily 

In the Eastern States.
® 427 Lorimer Street, 

Brooklyn fl, N. V.

Telephone: St a pg 2-3R7R

Washington. — Valdžia 
leido vadinamiem “vargin
giem” namų savininkam pa-

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

".......................

■(

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Tariami “Vargingi 
Savininkai Išgavo 
Rendy Pakėlimą

Ištikimas lenkų tautos 
nūs, gimęs prieš 54 metus 
žemio valstiečio šeimoje, 
leslovas Bieruta su audringo
mis ovacijomis išrinktas sep- 
tyneriems metams liaudiškos 
lenkų respublikos prezidentu.

Naujasis parlamentas, pa
duodamas už Bieruta 404 bal
sus prieš 24, įkergė lenkų tau
tos istorijon patį gražiausi ir 
reikšmingiausi lapą.

Prezidentas Bieruta, j
ir augę varge, dirbo sunkiai ir ! išsiversti;>
mokęsi Lenkijos nepriklauso-^. mili()nas savininku ga. 
mybes laikais ponu valdžia |ii,_ , v...
žiauriai persekiojo, kalinda-■Ies Pakelt. re.nda«> ° 
ma nas jau pirmiau jas pakele,

Bet tai nepalaužė Bierutos : ptigo.1 Kainų Administraci- 
valios ir ryžtumo. Kai vokie- : leidimus.
čiai Lenkija okupavo, Bieruta -------------------

\ Fosteris Išplaukė,
I I * - - I * Bet Ne i Maskvama Lenkija neturėjo valsty- i Z T

bes priešakyje iš liaudies kilu- • 
šio vyro; retai kada jos vals- : 
tybės vairą vairavo net iš len- ! 
kų tautos kilęs žmogus.

Pradedant^su Jogaila ir bai-, judėjimams tyrinėti,
kad Amerikos Ko-■ ga] veikęs, girdi, su “sovie- 

munistų Partijos pirminiu- į tiniais šnipais, kurie sten-
i kas William Z. Foster ir----------------------------------

I i SENATORIŲ 'GRUPĖ
ĮREMIA KARINIUS

11 * A 1 * * T’ * * PIRKINIU TAKSUS iL i Antrino h

i prieš Kongresmanai uz 
ra Tik -Beakcimoku Sąmokslas Prezidentystę Tik

Washington. — V (j 
i konų vadovaujamas, kong- 
I reso komitetas dėlei neame- 
rikiniu judėjimų išstatė ke
lis kaltinimus vokiečiui ko- 

brangint savo rendas, pra- i munistui Gerhartui Eisle- 
dedant nuo vasario 15 d. Ųtii, pabėgusiam nuo Hitle- 

, Nes su tokiomis rendomis, į Ho ryžtingam kovotojui 
gimęs i |<aįp jkj įįe savininkai, ■ prieš fašizmą.

Tai Panašu į. Hitlerininkų 
Sąmokslą del Reichstago Gaisro 
Kongresmanų Komitetas Neleido Eisleriui Padaryti Savo 

.Pareiškimo; Todėl Eisleris Atsisakė Prisiekti

Tas neamerikinis komite
tas įtaria, kad Komunistų 
Internacionalas, girdi, at
siuntęs Eislerį kaip Ameri
kos Komunistų Partijos ko- 
mandieriu; būk 

i ruošęs sąmokslus 
Amerikos valdžia;

i: kreivai prisiekęs, 
niekinęs Jungt.

i kongresą (neklausydamas 
! minimo kongresinio komite- 
ito), būk Eisleris klastingai

Eisleris 
nuversti 
būk jis 

būk pa- 
Valstijų

■ Washington. — Robertas 'išgavęs pasportą ir vengęs 
Striplingas, advokatas ko- ! taksu mokėjimo.

i miteto neva neamerikiniams . o komerciniai laikraščiai 
Pa' i dar priduria, būk Eislerisgiant su Zigmuntu Augustu,— i skelbė 

beveik per du šimtu metų, su ‘" 
trumpomis pertraukomis, - 
lenkų valstybės priešakyje sto- Į 
vėjo Gedimino ainiai, lietuvių • 
kilmės karaliai.

Po to lenkai rinkosi kara
lius vokiečių, vengrų bei šve
dų kilmės.

Savo nepriklausomybes lai- O tik į Angliją, Franciją, Į 
kais ligi 1945 m. Lenkija buvo Italiją ir kitus Europos 
valdoma ponų ir aukštosios: kraštus, kur tyrinės poka-1 
katalikų dvasiškijos pastatytų pines sąlygas, 
asmenų.

Tik tuomet, kai Raudonoji 
Armija, padedama lenkų tau
tos, išgujo iš Lenkijos vokiš
kuosius okupantus, susidarė 
nauja laikinoji lenkų vyriau
sybė ir jos priešakyje buvo pa
statytas Boleslovas Bieruta.

Dabar jam lenkų tauta pa- . 
vedė valstybės vairą vairuoti 
dar septyneriems metams.

Bieruta buvo komunistų par
tijos veikėjas, bet, patapdamas 
laikinuoju Lenkijos preziden
tu, jis pareiškė: nuo dabar 
tarnausiu ne parti.jai/bet visai ; jNFLUENzA ŠVEDIJOJ 
lenkų tautai, — tarnausiu iš
tikimai ir nuoširdžiai. Stockholm, Švedija. —

★ ★ ★ • Smarkiai plinta epidemiška

Washington. — Finansin. 
i senatorių komitetas užgyrė 
tų pačių karinių taksų pa- 

i laikymą perkamiems kaili- 
Į niam drabužiam, auksam, 
1 kitiem brangiem papuoša- 
■ lam, alkoholiniam gėrimam 

New York. — Generalis Iir v,isai eilei, vadinamų 
paštų viršininkas Hanne
gan, demokratų partijos va
das, per pokilį Waldorf- 
Astoria viešbutyje, siūlė 
Trumaną kaip kandidatą į 
pręzidentds li948 m. rinki
mam.

Hannegan Siūlo Trumaną i 
Prezidentus 1948 m.

prabangos dalykų.

Anglai Leisią 100,000 
Žydą į Palestiną

London. — Pranešama, 
kad Anglijos ministrų ka
binetas nutarė įleisti Pale
stinon apsigyventi 100,000 
benamių Europos žydų. ,

Sprendžiant spaudos korės- influenzos liga tarp švedų 
pondentų aprašymais, trečia- Laukiama iš Amerikos čie 
dienį Lenkijoje vyko didžiulės 
džiaugsmo demonstracijos. Pa
čioje Varšuvoje, nepaisant aš
trios pūgos, žmonių buvo pil
nos gatvės, kuriomis naujasis 
prezidentas atvirame automo- 
biliuje važiayo iš Belvedere 
palociaus į parlamento rūmus.

—Niech žyje. prezidentas 
Bieruta! — veržėsi iš tūkstan
tinių žmonių krūtinių džiaugs* 
mo šūkiai!—Niech ^yje, niech 
žyję!. . . Valio!. . . '

‘Šitaip Lenkija atvertė nau
ją savo istorijos puslapį.

Lenkija — Lietuvos kaimy
nas. Tenka manyti, kad naujo
ji Lenkija ir naujoji Lietuvą 
sugyvens, broliškai, sugyvens 
draugiškai ir abi tautos bus 
.turtingos ir laimingos! *

pu kovai prieš influenzos 
siautima, v

' Corry, Pa. — Per gaisrą 
J. Silvisų name čia sudegė 
7-nių mėnesių mergaitė.

Michigano Republikonai Daro Ablavas prieš 
“Raudonnosius”--Bando Užslėpt Politines Savo 
Suktybes ir Prispaust Valstijos Darbininkus

čechoslovakija — pramo
ninga ir stambi valstybė. Bet 
Čechoslovakija izoliuota nub 
jūrų. Sunku moderniškai vals
tybei gyventi be jūros.

Ir, štai, kas tuo reikalu pa
siekta : Lenkija- sutiko .leisti 
čechoslovakijai naudotis Ste
ttin o uostu, gi tą uostą čecho- 
slovakai pasieks Oderio upe.

Tai žymi lengvata pramo- 
ningajai čechoslovakijai.

Juodąją Jūrą, beje, čecho
slovakija pasieks Dunojaus 
upe.

Detroit, Mich. — Repub- 
likonas Michigano valstijos 
gubernatorius Kim Sigler 
su savo bendrais ir su fede- 
raliais FBI agentais pradė
jo medžioklę prieš komunis
tus ir kit. vadinamus “rau
donuosius.” Sigleris ypač į- 
sakė išgaudyt raudonuosius 
iš CIO Valstijinių Darbi
ninkų Unijos, kuri turi 20,- 
000 narių.

Šias ablavas republikonai 
daro štai dėl kokių prieža
sčių:

ant Rumunijos, kodėl ji neįsi
leidžia popiežiaus nuncijaus— 
ambasadoriaus.

Mums atrodo, kad rumunai 
žino, ką daro.

Jei Vatikanas nori palaikyti 
gerus santykius su pažangiai
siais Europos kraštais, jis turi 
keisti link jų. savo bendrą po
litiką. K) jei ne, tai jis nuolat 
išgirs: Kaip tu man, Dieve,— 
taip aš tau!. ..Chicagos Draugas rūstauja

Valstijinių Darbininkų 
Unija reikalauja pridėt al
gos ir sutrumpint darbo sa
vaitę iki 40 valandų. “Rau
donieji” kritikuoją republi- 
konus, paėmusius politi
niams savo tikslams 50 mi- 
lionų dolerių iš fondo, kurį 
valstijos seimelis skyrė ve
teranams paremti. Unijistai 
ir šiaip pažangūnai reika
lauja išleisti valstijinį tei- 
sing. samdos įstatymą, ku
ris uždraustu skriaust dar
bininkus dęl jų religijos bei 
tautybės. R e p u b 1 ikonai 
pirm rinkimų buvo pasiža
dėję toki įstatymą išleisti; 
dabar jie purtoąi nuo tei
singos samdos įstatymo.

Republikonai taip pat 
medžioja raudonuosius bau
bus mokyklose ir uždraudė 
Michigano Valstijos Kole
gijos studentams priklausy
ti organizacijai Amerikos 
Jaunimo dėl Demokratijos.

giąsi išgaut atominės bom-; nedavė Eisleriui 
bos sekretus.”

(New Yorko Daily Wor
ker, kaip ir pats Eisleris, 
sako: Tie kaltinimai prieš 
Eislerį yra tiktai gremėz
diškas reakcininkų sąmoks
las sukelti šėlimą prieš A- 
merikos pažangūnus ir,.pri
sidengiant riksmais prieš 
komunizmą, naikinti demo- 
kratines amerikiečių lais
ves. Tai panašu į nacių są
mokslą dėl Reichstago — 
Vokietijos seimo — sude
ginimo.)

Tokie Tai “Liudytojai.”
Neamerikinis komitetas 

savo kaltinimus daugiausia 
remia “liudijimais” Louiso 
Budenzo, kuris perbėgo iš 
Komunistų Partijos į kata
likų bažnyčią. Už tai jis 
gavo “profesoriaus” 
jėzuitų universitete, 
“liudytojas” prieš 
tai buvo pabėgusi iš komu
nistų judėjimo- Rutha Fis
cher, tapusi trockiste, Eis- 
lerio sesuo, karo kurstytoja 
prieš Sovietų Sąjungą. Tie 
“liudytojai” pasakojo, kad 
Eisleris veikęs “Edwards” 
ir “Hans Berger” vardais.
Iš Ko Sudaryti Kaltinimai 

prieš Eislerį
Eisleris iš Europos plau

kė į Meksiką, bet dėl kliūčių 
karo metu' buvo priverstas 
Jungtinėse Valstijose stap
telėti. Patix Amerikos val
džia. jį prie to privertė. Jis 
gavo leidimą -(vizą) per 
Jungtines Valstijas perva
žiuot į Meksiką, bet Ameri
kos valdžia sulaikė jį. Pra
leidimo prašyme į Meksiką 
Eisleris slėpė, kad jis ko
munistas; tai todėl, kad 
Meksika nepriėmė komuni
stu atkeleiviu.

Kongresinis komitetas 
sudarė iš panašių dalykų 
kaltinimus, kad Eisleris 
kreivai prisiekęs ir klasta- 
vęs savo kelionės dokumen
tus.

Kuomet tas komitetas da
bar pasisaukė Eislerį kvos
ti, tai pareikalavo, kad jis 
tuojau prisiektų, jog teisin
gai atsakinės į visus komi
teto Plausimus. Eisleris pa
reikalavo kelių minučių lai
ko, kad galėtų pirma pada
ryt b.endrą pąreiškimą, po 
kurio jis priims priesaiką.

Kongresmanų komitetas

vieta
Kitas

Eislerį

ŠALČIAI FLORIDOJE 
PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ

Miami, Fla.— Šalčiai Flo
ridoj siekę apie 28 laipsnius 
aukščiau zero; sunaikino 
daug žiemkenčių javų ir pa
darė kelis milionus dolerių 
nuostolių.

-į ■■ r '

veiksmai buvo su didvyrin-^ DviSIU TeriHinaiU
i gaiš Amerikos kareiviais ir > --------
i didžiasiais jų talkininkais. I Washington. — Kongreso 

“Jeigu nacių ar japonų atstovų rūmas 285 balsais 
armijos būtų įsiveržusios į; prieš 121 nutarė taip patai- 

, Jungtines Valstijas, : “
čiau gynęs šią jūsų šalį ei- stituciją, 
lėse Amerikos piliečių prieš tarnyba" 

nė trijų : įsiveržėlius.
minučių laiko ir liepė tuo-į “/ 
jau prisiekti. Be progos sa- į Budenzo, ] ‘ 
vo pareiškimui padaryti Ei- ( nesiuhčiau laiško, 
sleris atsisakė prisiekti.

Iš to komtetas pagamino ■ ka jums yra niekas 
kaltinimą, kad Eisleris' * 
“kongresą paniekinęs”.

Tuomet Eisleris buvo su
grąžintas į kalėjimą Ellis 
Islande; ir kongresmanų ko
mitetas perdavė teisingumo 
departmentui savo skundus, 
reikalaudamas teisti Eisle
rį pagal visus minimus kal
tinimus.
Ištraukos iš Eislerio Parei- 
škiiųo, kurį Kongresmanai

Atsisakė Išgirsti
“Gerbiamieji:
Šiandien jūs atidarote 

naujos medžioklės sezoną 
prieš raudonuosius. Leiski
te man iš pat pradžios,pa
sakyti : Aš nesu šnipas, nesu 
svetimo krašto agentas, ne
su joks visų raudonųjų ‘bo- 
sas’1 šioje ar bet kurioje ki
toje šalyje. Aš niekuomet 
nedariau nieko blogo Ame
rikos žmonėms, kurie man 
labai patinka. Aš esu vokie
ty? komunistas, politinis pa
bėgėlis, kuris nori namo 
grįžti. x

“Po 13 metų svetur, kaip 
pabėgėlio kartaus gyveni
mo, aš noriu grįžti Vokieti
jon, o ne eikvoti gia laiką 
bediskusuojant šmeižtus, 
anelus ir provokatorių nesą
mones.

“Man 
skriauda 
neleido man grįžti atgaL, iš 
kur aš atvykau. Aš reika
lauju teisybės, kad ta 
skriauda būtų tuojau atitai
syta.

(Ypač po Hitlerio sumu
šimo Eisleris kartotinai 
prašė leist jam Vokietijon 
grįžti, bet Amerika nelei
do;)

“Jūsų • komitetas galėtų 
jaustis kaip namie bile ku7 
riame pasaulio krašte, kur 
reakcija dar tebevaidina 
svarbų vaidmenį. , ' >

“Aš į pasaulį žiūriu aki
mis vokiečio komunisto 
principų, kurių už nieką 
neparduočiau. Nepaisant ką 
tamsuoliai šneka apie ko
munistus, pirmoji komunis
to meilė yra savo šalis.

“KaYe prieš Hitlerį, ta- 
! čiau, visa^ mano širdis ir

aš bū-1 syti Jungtinių Valstijų kon- 
kad prezidento 
būtų apribota ’ 

dviem terminais, taigi viso 
Aš niekuomet nesuėjau 8 metais. Dar reikėtų dvie- 

, niekuomet jam (jų trečdalių senatorių bal- 
, net nei su, o paskui 3 ketvirtadalių 

1 vieno žodžio. Visa jo paša- visų valstijų seimelių nuta- 
1 rimų šitaip konstitucijai pa- 

giau, kaip tik melai, išmislai' taisyti, 
ir provokacijos.

“Aš pakartoju, jog tai ne
tiesa, būk aš kaip Komunis-' 
tų Internacionalo agentas 
atvykęs i šią i 
tų Internacionalas tikrai 
užsidarė 1943 metais, ne-K 
žiūrint, ką Budenz šneke- Frankfurt, \okiet jn. — 
tų, ” ' Amerikonų užimtoje Vo

“Aš nieko bendra neturiu ; kietijos dalyje naciai per /'ą 
su politika Amerikos Ko-1 savaitę vidutiniai padaro 
munistų Partijos, kuriai aš, “tik tuziną” tokių žygių, 
kaip vokietys, komunistas, j kaip telefonų ir telegrafo 
broliškai simpatizuoju.” vielų nukarpymas, naciškų 

plakatų lipdymas ant sienų 
ir svastikinių kryžių malia- 

; vojimas ant namų, — sako 
i amerikonų komandier. gen. 
■Joseph T. McNarney. Jis , 
i užginčija, kad naciai palai- 
i ko slaptą savo organizaciją 
amerikinėje Vokietijos sri
tyje.

Gen. McNarney Kai
šai, Komunis- jįjį gyjg NaCUl ŽvgjUS 
analas tikrai ~ t J O

buvo padaryta 
kad (Amerika),

PHILA MOTERIS 
PASMAUGUS VYRĄ

Philadelphia. — Suimta 
Carolyna Kaniuk’ienė, 27 
metų, buvusi WAC, kaltina
ma, kad ji pasmaugus Pau
lių DiGenovario, 46 metų. 
Normandie viešbutyje.

Vancouver, Wash.— Su- 
sikulusių trokij gazolinas, 
degdamas ant tilto, t^ip į- 
kaitino plieninį 220 pėdų tįj- 
tą, kad jis susmuko į upę.

SUDEGĖ 4 VĄIKAI
Miami, Fla. — Bepilant 

Elizabethan Knowles gazo
liną į pečių, įvyko eksplo
zija ir sudegė 3 Knowlesu 
vaikai.

VIET NAM SIŪLO 
FRANCIJAI KARO 
PALIAUBAS

Paryžius. — Vie t Namo 
pasiuntiniai siūlo Franci-' v,) ,|V’__________
jai paliaubas, kur abiejų pu-
siu armijos turėtų pasi- Kaltina Fąrmeri už Pačios 
traukt atgal iki 1946 m. ko- ..." narJjnp
vo-balandžio linijų ir Fran-! •’Mėginimą su uarzine 
ei ja turėtų pripažint Viet į 
Namo prezidentą Ho Chi

;Minhą.
Newton, Ill. — Policiia 

I suėmė farmerį Homerį WiL 
i šoną, 29 metų, kaip įtaria- f w ma savo žmonos nužudyto- MacArtnur Įsake Japo-i ją. sužalotas jos kūnas at- 
rastas sudegusioje ar tyčia « • . . • n v • * •nijai Naujus Rinkimus sudegintoje daržinėje.

Tokio', vas. 7. — Generpl.
MacArthuras įsakė Japoni-1ARGENTINIEČIUS 
jos valdžiai suruošt naujus 
rinkimus, pavasarį, nes įvy- i 
kę svarbių permainų.

ORAS. — Bus šalčiau.

AUDRA UŽMUŠĖ 9

Graiką Valdovai Žudo Nusmerktus Partizanus, 
Nepaiso Jungt. Tautą Komisijos Prašymo; Todėl 
Komisija Kreipiasi i J. Tautą Saugumo Tarybą ,

Windle pasipriešino ameri
konui. Windle šnekėjo, kad 
neleistina esą kištis į vidu
jinius Graikijos reikalus.

Sovietų atstovas A. A. 
Lavričevas pasiūlė atsi
klausti Jūngt. Tautų Saugu
mo Tarybos, ar galima Rei
kalaut, kad Graikijos val
džia atidėtų šaudymą nu
smeigtųjų partizanų. Komi
sija priėmė šį pasiūlymą. 
Jeigu Jungt. Tautų Saugu
mo Taryba užgirs jį, tai ko
misija galės stačiai parei
kalaut, kad Graikija atidė
tų teismiškas politines žu
dynes. <

.Athenai, Graikija.—Jung
tinių Tautų komisija prašė 
Graikijos monarchistų val
džią, kad atidėtų mirties 
bausmę keturiolikai nU- 
smerktų respublikiečių par
tizanų. Nežiūrint prašymo 
monarchistai sušaudė 3 par
tizanus; šešiems atidėję 
bausMę vienai dienai, c 
penkiems ilgesniam laikui.

Kariniai monarchistų tei
smai tardo ar jau nusmer- 
kė mirti dar 70 respubli
kiečių partizanų.

Minima Jungt. Tautų Ko
misija yra atsiųsta tyrinėt’ 
neraipumus Graikijoj ir ki
tuose Balkanų kraštuose
Amerikonas komisijos na- BALTŲJŲ VERGIŲ 
rys Markus Ethridge sake. GANDYTOJAI

Louisville, Ky. — Čia aręikėtų sulaikyt teismišką
partizanų žudymą. Nes nu- reštuota 8 taksių vežikai ir 
smerktieji partizanai galėtų J viena motel is, kad jie gau- 
komisijai paliudyti apie mo- dę baltąsias merginas ir per 
narchistų valdžios darbus prievartą gabenę jas Į pa- 
Anglijos atstovas R. T.. leistu vystės namus.

Buenos Aires, Argentina. 
— Per viesulišką aučĮrą šia
me mieste ir apylinkėje žu
vo bent 9 žmonės ir sužei
sta 36.

S
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Senatorius C. Pepper Apie Republikonų 
9 Užsienio Politiką

Senatorius Claude Pepper griežtai pasmerkė senato 
posėdyj republikonų politiką, kuri yra žalinga taikos 
reikalams.

Senatorius Pepper sakė, kad po Pirmojo pasaulinio 
karo republikonai, įsigalėję Amerikos kongrese ir senate, 
laikėsi tokios politikos, kuri suteikė galimybę Vokietijos 
imperialistams vėl atsigauti ir naują dar baisesnį karą I 
pasaulyj uždegt. J

Senatorius Pepper sako, kad ir dabar republikonai i 
laikosi tokios politikos linkui Vokietijos. Jis citavo re-' 
publikonų vado John F. Dulles kalbą, kurioj reikalauja
ma laužyti Potsdamo susitarimas, padarytas tarpe Jung
tinių Valstijų, Sovietų Sąjungos ir Anglies reikale Vo- > 
kietijos nuginklavimo ir jos karinių fabrikų išvežimo.

Senatorius Pepper citavo ir bankierių Bernardą Ba- 
ruchą, kuris tais laikais sakė, kad, jeigu Vokietijoj nebus : 
panaikinti karo reikalams dirbę fabrikai, tai ji vėl atsi- i 
gaus ir naują karą pradės. Senatorius Pepper sakė, kad 
Mr. John F. Dulles reikalauja, kad Vokietijoj būtų pa- i 
likti fabrikai, kurie greitai ją padarytų vėl galinga ka-■ 
riškai. Jis sakė, kad Mr. Dulles*planas yra atgaivinti .ga
lingą Vokietiją karui prieš Tarybų Sąjungą, o tas jo pla- į 
nas vėl reikštų pasaulinį karą, pražūtį milionams Ame-1 
rikos žmonių. Senatorius Pepper sakė, kad patsai Mr. | 
Dulles pripažino, kad jo tą pro-vokišką kalbą užgyrė re-! 
publikonai senatoriai A. H. Vandenbergas, Rf A. Taftas 
ir jų patentuotas vadas Thomas E. Dewey.

Toliau senatorius Pepper kritikavo republikonų poli
tiką Chinijos reikalais. Jis sakė, kad republikono Van-1 
denbergo politika yra remti Chinijoj reakciją, kuri pra- i 
dėjo ir tebeveda naminį karą. Jis sakė, kad tie republiko
nai siekia apvienyti visas amerikines respublikas karui i- 000. 
prieš kitas šalis, o tokia politika yra žalingą taikos rei- Mūsų buvo didžiausias 
kalams. ; pasisekimas, o fanatikai |

Kad anglų-amerikiečių komandieriai Vokietijoj neina , ^aubliai laimėjo špygą, 
prie jos nuginklavimo, tą patvirtino ir Mr. David Ander-;
son vasario 5 iš Brusselio pranešdamas, kad iš 1,500 vo*- i lietuviai, atsakydami į Lie- 
kiečių fabrikų, kurie buvo metai laiko atgal nuspręsta ! tuvos priešų provokacijas,- 
sugriauti ir jų mašinas išvežti* į Jungtinių Tautų šalis,! privalo juo giliau patys su 
kaipo atlyginimo dalį už karo nuostolius, tai iki šiol: Lietuvos padėtimi susipa- 
iš jų tik šeši buvo išvežti, o kiti dirba, kaip ir prie Hit-i žinti ir supažindinti su ja 
lerio. Kurie buvo karo metu apgriauti, tai amerikiečių , tuos,»(kurie dar vis seka Lie- j 
pinigų pagalba buvo pataisyti. ’ | tuvos priešus. Vadinasi, ten-

______________ i ka sutvirtinti žmonių švie
timas. Švietimą'gi galima

Del Gerhart Eislerio Areštavimo i visaip skleisti gyvu žodžiu,
T . v .v i . ... . , Į—asmeniškai ir mitinguose,
Pries kiek laiko is komunistų eilių pasitraukęs L. j prakalbose_ ir per spaudą

Budenz. pradėjo niekinti tą partiją ir pažangius žmones. Ypačiai 
Jis pasakojo, būk komunistams politiką nusako tūlas vo
kietis anti-hitlerininkas rašytojas Gerhart Eisler, kuris, Į 
pabėgęs nuo nacių, gyveno New Yorke.

Aišku, kad tokis prasimanymai nieko bendro neturi 
su tikrove, nes jokis žmogus nėra “bosas”’Komunistų j 
Partijoj. Kas nori tą suprasti, tai galėjo įsitikinti, kad 
net ir E. Browderis, buvęs per daugelį metų tos parti-; 
jos vadas, kai tik pradėjo sukti neteisingu keliu, tai ne 
vįen iš vadovybės buvo prašalintas, bet net iš partijos 
eilių.

Bet reakcijai bile užmetimas yra geras. Hearsto ! 
ir kitų raudonbaubių spauda išpūtė tą prasimanymą, nes . 
jai rūpi įkalbėti skaitytojams, kad būk komunistų tarpe 
vienas, žmogus galįs diktuoti, kad būk ta partija yra ne i 
iš*. Amerikos žmonių, bet iš ateivių. '

I 
,— --------------------- .

tepripažįsta Sa Užsieniais Padarytų Sutarčių
Chinijos komunistai ir demokratai viešai paskelbė, ; 

kad visos generolo Chiang Kai-sheko valdžios padarytos ' 
sutartys po 10 d. sausio, 1946 metų, yra nelegališkos, ža- į 
lingos Chinijos gerovei ir su jomis nebus skaitomasi.

Chinijos komunistai ir demokratai sako, kad gene
rolas Chiang Kai-shekas yra šalies išdavikas, kad jam . 
liaudies ir šalies gerovė neapeina, kad jis daro su užsie- ’ 
niu sutartis, už kurias gauna pagalbą karui prieš Chi-! 
nijos liaudį.

< , Šis Chinijos komunistų ir demokratų paskelbimas! 
yra panašus į tą, kurį savo laiku Rusijos bolševikai iš
leido paskelbdami, kad jie nesilaikys caro valdžios su
tarčių ir neatmoKės užsienio imperialistams caro pasko-, 
lų. Vėliau bolševikai Rusijoj tai pravedė gyvenimam Aiš- ■ 
ku, kad ir Chinijos liaudis tą padarys, kada ji nugalės 
reakciją'. . , .

West Allis, Wis., ilgai streikavusieji prieš Allis- 
-Chalmers Manufacturing Co. darbininkai balsuoja, kuri 
unija juos atstovaus derybose su firma. Nežiūrint kal
nų atakų, suverstu ant CIO United Auto Workers, dar
bininkai nusibalsavo liktis ir toliau tos unijos nariais. 
Už CIO balsavo 4,122, už komoanišką uniją 4,015.

yra/ komunistų rankose, tai 
buvo dar prigrasinta, kad 
ten kur nebus išstatytas 
“Don Basilio”, biuras ne- 
pristatys kitokių laikraš
čiu.
Ką gi visa tai pasako?
Tai pasako, kad, nepai

sant iškeikimų, žmonės 
skaito “bedievišką” laikraš
tį. Popiežius prakeikė “Don 
Basilio” bendradarbius, va
dinasi, prakeikė patį laik
raštį ; prakeiksmas buvo 
skaitytas bažnyčiose.-.Na, o 
iš sakyklų kunigai dar pri
dėjo prie to ir savo “pris- 
mokų”, nesigąilėdami “die
viškų žodžių” bedieviams, 
ragindami parapijomis ne
skaityti “Don Basilio”. Bet 
viskas perniek! Apie 250,- 
000 romiečių/ perka popie
žiaus išneikintą laikraštį!

Kvailas yra Arūno plepė
jimas, būk “Don Basilio” , 
perkamas ir skaitomas dėl 
to, kad komunistai grūmo-1 
jo kioskų savininkams atim
ti laisnius, jei jie atsisakys 
pardavinėti laikraštį. Laik
raštis gali stovėti kioskose 
per kelias dienas, bet jei jo 
žmonės nepirks, tai jis ten 
ir stovės. Tegu klerikalų 
Draugą pastato, sakysime, 
greta su Laisve kioskoje: jis 
ten sau ir stovės, o Laisvę 
žmonės pirks.

Dalykas Italijoje yra 
toks: žmonėms baisiai įsi- 
kyrėjo Vatikanas, įsikyrėjo 
profašistinė popiežiaus po
litika. Italijos, liaudis nori 
gyventi demokratiškai ir 
siekiasi šviesesnio rytojaus.

Paskutiniu laiku dėl va- Jiems kelyje stovi popiežius 
romos smarkios antikatali- ir kunigai, visaip kenkdami 
kiškos propagandos pade- Italijos liaudžiai. Italai atsi- 
tis Romoj smarkiai įteiLp--1 mena, kaip popiežius bend-

PERONIENe
LEIS LAIKRAŠTĮ

Argentinos p r e z idento 
žmona, Eva Duarte de Pe- 

' ron, nusipirko savo dienraš
ti, “Democracia.” Dienraš
tis išeidinėja Buenos Aires 
mieste ir jį prieš 18 metų 
įkūrė Manuel Antonio Mo
linari.

Žinių agentūra ONA skel
bia. kad “Democracia” nie
kad neturėjo didelio pasise
kimo, o pastaruoju laikų jo 
tiražas dar labiau sumažė
jo-

Laikraščio pavadinimas 
gan gražus, tačiau jo turi
nys ligi šiol buvo fašistinis. 
Netenka abejoti, kad ponia 
Peronienė laikraščio turinio 

ji pareis-.
už I

Užuomazga teroristinių į 
grūmojimų jau yra. “Te- i 
vyne”, pabaigoj pereitų I 
metų sušuko: “Ypač tu, 
patriotingasis Amerikos 
lietuvi, trauk į žandą tam, 
kuris pasinio j ęs ardyti mū
sų veikimą” (Nr. 51).

“Sandara” (Nr. 5) grū
moja boikotu tiems dakta
rams ir biznieriams, kurie 
“norėtų būti geri patriotai 
ir geri bolševikuo jau
tiems.”

Montrealy (Kanadoj) lie
tuviški fašist - palaikiai 
skundais ir gąsdinimais at
siekė to, kad ten negalėjo 

Liaudies Balso”
koncertas. Svetainės savi- j 
ninkas išsigando ir atsakė ’ nepagerins, nors 
salę. -ikusi, būk kovosianti

TZ , h m , I darbininku interesus.”
Daugybė Buenos Aires 

valdininkų 
tarnauja 

priemonėmis žmo- 
pasiekti ir jiems agi-

Kultūrinis Centras
Ką tas rodo ? Tas rodo i 

desperaciją lietuviškų fa- 
šist-palaikių. Jie save taip 
‘užgrūdino’ politiniam pa
mišime, kad jų “argumen
tacijai” tirpstant, vis la
biau gniaužiasi jų kumš-

pa ty s įtakingiausi

laikraščių yra 
rankose ir j 
jiems 
nėms 
tuotT.

Du
buržuaziniai dienraščiai — 
“La Prensa” ir “La Na- 
cion”, — kol kas dar vis 
leidžiama asmenų, nesusiri- 
šusių su Perono valdžia.

Bet tie fašist-palaikiai 
turi labai trumpą atmintį.

Kuomet Antanas Bimba 
sugrįžo iš Tarybų Lietuvos 
ir pradėjo savo maršrutą, 
Philadelphijos lietuviška
ponstva vos neplyšo iš; KAS NEPATINKA 
džiaugsmo, kad A. Bimbos į POPIEŽIUI 
prakalbai neišrendavota I Klerikalų Draugo bendra 
nei viena lietuvių salė. ; darbis Vyt. Arūnas rašo: <4 / .

Trumpas,..betgi, buvo tų! 
fanatikų džiaugsmas.

Philadelphijoj gauta ki
ta svetainė/ o visoj, šalyj 
Vilniaus Medikaliam Ins
titutui įruošti sukelta $85,-

Per ilgoką laiką nieko 
nebuvo rašyta už įsigijimą 
Laisvei ir kitų nacionalių 
organizacijų patalpom na
mo. Nepamanykite, kad 
namo įsigijimo reikalas y- 
ra padėtas* ant lentynos. Ne, 
jis eina pirmyn!

Po Liet. Namo Bendrovės 
suvažiavimo, tas reikalas y- 
ra paimtas labai rimtai. L. 
N. B. direktorių taryba 
išrinko komisiją iš penkių ir 
ta komisija jau antra sa
vaitė smarkiai* darbuojasi 
namo įsigijimo reikalu. Ta 
komisija turi sužinojus ke
letą namų, kurie būtų neblo
gi. Ji taipgi teiraujasi pas i naują, bet sekančią metinę 
architektus apie naujo na-' bendrovės konvenciją tikrai 

! m o statymą, kiek kainuotų I laikysime nuosavame name. 
' pastatymas mūsų organiza- Ir tas namas bus pažangių-

punktas.
Dabar dar prašome biskį 

kantrybės. Lukterėkit, duo
kite komisijai tinkamai da
lyką ištirti ir duokite pro
gos direktorių tarybai iš
spręsti ši didelį ir svarbų 
mūsų pasimojimą.

Darbas eina, reikia pini
gų. Ant rankų turime $15,- 
000.00. Namas su įrengi
mais kainuos arti $200,000. 
Be jokio atidęliojimo pirkit 
Namo Bendrovės akcijas 
(šėrus). Akcijos kainū $25. 
Pirkite po keletą ar po ke
liolika akcijų; Pirksime ga
tavą namą, ar budavosime

meilei, 1YC11ĮJ pvpiCZ^lLLO UC11U- j *.---------  . °;-------------- • N/VIKJ x

i/adarbiavd su Mussoliniu, cijų. reikalų padengimui nau- jų lietuvių Kultūrinis Cent- i • • • -i • • 1 *1 • • ! * _ __ta. Šitą propagandos kam- ] 
panija yra vedama komu- kaip jis laimino banditus, i j° namo. t |
nistų laikraščio “Don Basi-, niokiojančius E t h i opiją, Neužilgo komisija patieks 
lio” tokiomis šlykščiomis kaip jis padėjo fašistams savo raportą LNB direkto-' 

i-i riatui. O ką direktoriatas ,

ras. ,
P. Buknys.

Demokratiniai Amerikos

svarbu, kad juo 
daugiau žmonių skaitytų 
mūsų dienraščius, teikiau-į

priemonėmis, kad Vatika- ■ kryžiavo ti Ispanijos respu 
nas buvo priverstas išleis
ti dekretą, ekskomunikuo- 
jant visus bendradarbius, 
kurie dirba* tame laikraš
ty. ’ -

Daugelis "klausia, kokiu 
būdiv per trumpą laiką 
“Don Basilio” pasisekė iš-

Kuomet lietus sušlapina 
bliką. ' nutars tuo reikalu, bus pa- ‘ anglį atviruose traukinio

Visa tai Italijos žmonės i skelbta dienraštyje. vagonuose, kartais dėl to
žino, o jei kurie ligi šiol to . Nenusistebėkite, jei išgir- atsiranda sierinė rūgštis, o 
ir nežinojo, tai dabar, po | site, kad namas jau perka- rūgštis ėda metalines vago- 
karo, pradeda sužinoti. Dėl mas, arba kad einama prie no sieneles, 
to nei joki popiežiaus de- konkretaus darbo statyti 
kretai bei ekskomunikacijos naują namą. Namo įsigiji- 
protaujančiuose žmonėse, 
nėsudaęo jokios įtakos.

statyti
Washington. — Farmų i- 

mo reikalas dabar yra visų plaukos dabar 30 nuošimčių 
svarbiausias mūsų darbo ; didesnės, negu pernai.

000 iki 250,000. Atsakymas 
labai paprastas: komunis
tų- agentai grąsino kioski
ninkams, kad jei jie atsisa
kys pardavinėti “Don Ba
silio”, .tai bus atimtos jiem 
licenzijos ir kadangi laik
raščių išvežiojimo biuras

Smagiai šypsodamasis, prez. Trumanas sveikinusi 
su sen. Arthur Vandenberg iš Michigan ir su kong. 
Joseph W. Martin iš Mass., republikonų kontroliuoja
mo kongtreso vadais. Darbininkai statosi sau klausimą:« 
kažin ar jis taip smagiai pasirašys ir tų republikonų 
pribruktus i kongresą priešdarbinjnkiškus biliuš, kada 
jie pasieks jo rasinę? Darbininkai nenori rizikuoti, 
neafsideda nei ant keno majopės, bet veikia jau da
bar, kad nriešdarbininkiški biliai nepraeitų,

A. a. Jonas Liaudanskas
Rašo Simonas Janulis.

ir pareiškia, kad pagal] 
“jėgo prevoschoditelstvo” j 
paliepimą, visi turi išsiskir
styti į 10 minučių, o jei ne, 
tai dragūnai išskirstys su 
kardais. Sukliko minia, y- 
pač moterys, bet niekas ne- 
siskirsto. Dar praėjo neku- 
ris laikas ir ant valsčiaus 
kiemo pasirodo oficierius, 
sukomanduoja ir tuoj aus 
dragūnai visi ant arklių su-! 
sirikiavo po 4 ir prijojo prie ■ 
vartų ir minios. Oficierius | niai galėtų prajoti iki vak- 
griausmingu balsu užreiš- ■ mlo su dragūnais. Už poros 
kia: “skirstykitės, tuo jaus, j minučių išeina* į kiemą gu- 
jei-ne, tai sumindžiosime ir bernatorius, jam priveda

Tyla, niekusi irklį ir dar padeda užsi- 
nei krust. Biskutį palaukus, noglinti. Minia susispau- 
oficierius, stovėdamas pirm ižia ir pasidaro kelias, ir 
visų, užkomanduojd ir viena 1 gubernatorius su visu “vais- 
akimirka dragūnai ištraukė \u”-nujojo vakzalo linkui.

Čia jau kalba Petras Čiur
lis — mūsų atstovas ir

prastai būna neapgalvotas. 
Nustebo ir oficierius ir dra
gūnai ir matomai pats gu
bernatorius, nes pamatė, 
kad čia bus beginklių sker- 
dynė, didesnė negu Peter
burge 9 sausio. Ūmai išlėkė 
ant “gonkų” pats guberna
torius su 2 kareiviais, su 
šautuvais, atkištais į minia. 
Mostykuoja rankomis. Šiek 
;iek aptilsta. Pasako: pra
virkite kelią, kad jis ra-

(Tųsa) 

Tuo sykiu mūsų “mužikai”. 
Petras Čiurlis ir kitas, per
traukė jų kalbą ir sako, 
kad mes nenorime griauti 
namo ir negriauname ir ne
griausime, bet mes norime 
name permainyti baldus 
(furniture), nes mūsų žmo
nės nepasitiki caristams ir 
pasako gubernatoriui, kad, 
jei jis nieko geresnio negali 
pasakyti, tai tegul sau tuo- 
jauš važiuoja, iš kur atva- 
živo ir tegul su savim pa
siima ir caristini raštinin
ką ir uredninką su žanda
ru, nes vis tiek mes juos 
šiandien iškraustysime lauk 
ir pastatysim savo žmones, ir 
demonstratyviai apleidžia 
valsčių, palikdami guberna
torių ir Galvanauską.- Kai 
pasirodė mūsų delegacija, 
Čiurlis tik ištarė, kad. gu
bernatorius nieko, neduoda 
ir nori palikti valdininkais 
caristus. Suūžė, susiūbavo j 
minia, rėkia, klykia, negali i 
nei suprasti, ką ji šūkauja.!
Pagaliaus išėjo ant gopkų j maišė... Išlūžo iš valsčiaus yra lietuvis pagelbmin- 
ir Galva n auskas, bet, tvoros, stulpai ir lentos, ^a.s> ^urįs supranta leikalą, 
pamatęs, kas čia darosi, jau j nuo kaimvniniu c o n k u ^a^ Lis ii palieka. 1 ubai nedrįso kalbėti, bet nulipo VuUliaHr lentosLteMflrė'Kupišky polieisto - 
žemyn ir susimaišė su mi- vyrų rankose su tikslu ko- ^i’ednmko. As stoviu kartu. 
n^a- voti su basliais prieš kardus su Liaudansku ant gon<ų

Netrukus ant “gonkų” j ir šaudykles... Tai beprotys- Lmp tik pries pat valsčiui 
pasirodo dragūnų oficierius tė, bet minios veikimas.pa

sukaposime.”

kardus. Grabinė tyla. Tik 
staiga oficieriaus ir pagel-
binink.arkliai pakilo ant pa-. Deponuoja, kad čia pat rei 
skutimų kojų ir leidosi že-! 1 ‘ ’v ’ ’ J’ Tr-- ,V1 * 
myn ant žmonių^ parmušda-1 
m i ir sužeisdami 2 moteris.
Sukliko moterys... * x

Akimirkoje viskas susi-

kia išrinkti Kupiškio vals
čiaus raštininką ir urednin- 
ką, taipgi ir “učitelį”. Kan
didatų nesiranda į raštinin
kus, bet viršaitis paaiškina,

(Bus daugiau)
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APIE KUN. K M11Ą - URBONAVIČIŲ
t

Kunigas Kazimieras Urbonavičius 
(Kmitas) mini 50 metų kunigavimo ir 
55 metų literatūrinio darbo sukaktį. 
Urbonavičius-Kmitas jau sulaukė 73 m. 
amžiaus ir Amerikoje išgyveno 42 me
tus, — daugiausiai laiko praleido Mass, 
valstijos lietuviškose parapijose.

Kmito kunigavimas mums nesvarbu, 
— svarbiau pažvelgti į jį kaipo rašyto
ją bei žurnalistą.

Kaino rašytojas, Urbonavičius-Kmitas 
yra išvertės lietuvių kalbon Mark Twai- 
no “Huckleberry Finną” ir Charles 
Dickenso “Oliveri Twistą,”—tai stam
biausias jo mūsų literatūrai nuopelnas.

Originaliniai jo raštai,—perdaug ten
dencingi, gi toji tendencija — griežtai 
klerikalinė. Stambiausias jo kūrinys — 
“Vytis ir Erelis”—išėjo iš spaudos tik 
neseniai. Tai stamboka knvga, bet jos 
turinvs nerealus ir aitriai nukreiptas 
prieš rusus.

Kmitas-Urbonavičius yra sukūręs ir 
eilių; matuojant dabartiniu lietuvių poe
zijos mastu, Urbonavičiaus poezija yra 
toli pasilikusi savo formomis ir reakcinė 
savo turiniu.

Kmitas - Urbonavičius — griežtas so
cializmo priešas; dar 1906 m. jis parašė 
apvsakaitę “Mūsų Socijalistai,” žemi
nančią tuos, kurie anuo metu pasiauko
jusiai kovojo prieš carizmą, už 
žmonių reikalus.

Urbonavičius-Kmitas redaguoja 
tono Šv. Juozapo Sąjungos organą 
bininką,” — jis jį redaguoja per 
metų. Šičia, kaipo publicistas - žurnalis
tas, jis atviriau pasireiškia, parodyda
mas savo visuomeniniais klausimais po
žiūrius.

Jo laikraštis — pats dešiniausias Ame
rikos lietuviuose. Apjakęs neapykanta 
komunizmui, Kmitas deda “Darbinin- 
kan” viską, ką tik jis sugriebia, jei tik 
tai atkreipta prieš darbininkų judėjimą 
ir komunizmą. Juk tai Kmito “Darbinin
kas” kadaise ragino Amerikos lietuvius 
prašyti Hitlerį (tai buvo dar prieš ka
rą), kad jis imtųsi “Lietuvą vaduoti”!...

Karo pradžioje, Kmitas, trokšdamas 
Tarybų Sąjungai pražūties, pranašavo 
ją savo laikraštyj, savo editorialuose, po 
kuriais jis pasirašo “ 
pranašavo! Girdi, Maskvą Hitleris būti
nai paims, Leningradą paims, viską jis 
paims, — tik dar reikią vieno kito apsu
pimo ...

Nusipranašavo!
Ar jubilėjatui kas nors iš jo pasekėjų 

išdrįs tai priminti?
Neapkęsdamas komunistų, Kmitas ne

pasitiki ir socialistais. Nepaisant to, kas 
darosi Chicagoje, Bostone socialistai kle
rikalų akyse visuomet liekasi tik batų 
valytojais. Kiek keleiviniai dėjo pastan- 
rm susibič’Tiliuoti su darbininkiniais-nie- 
ko nepasiekta! Prie klerikalinio gausos 
skobnio ne jiems prieiti! Ir dėl to vyriau
siai atsakingas yra griežtas klerikalinis 
Kmito nusistatymas.

Kadaise/ viešpataujant Smetonai, ’ 
Kauno universitetas Kmiiui suteikė gar
bės daktaro titulą!

Kmitą tūli jaunesnieji katalikai vadina 
Amerikos Dambrausku, — “Mūsų Dam-7 k.

brauskas,” “Mūsų cenzorius/ /‘Mūsų 
ideologinis vadas.” Daug kas iš jaunes- 

. nių klerikalų su Kmitu nesutinka, tačiau 
niekas šiandien neišdrįsta pasakyti prieš 
jį viešo žodžio!

Prieš keletą metų, atsimenu, rodosi 
kaž kas buvo išdrįsęs Kmitą pakritikuoti 
per spaudą, — kas tuomet darėsi! Pradė
jo rodytis jam “užuojautos .rezoliucijos” 
ir pasmerkimas drįsusiems liesti nepalie
čiamąjį! Greit Kmito priešams burnos 
buvo Užčiauptos.

Kmito pažiūra į visuomenini žmonijos 
plėtojimąsi—griežtai viduramžių katali
kiškos dvasiškijos pažiūra: kovoti kiek
vieną, skelbiantį naujesnes idėjas dėl 
naujesnės; gražesnės socialinės tvarkos.

Kmitas kai kada pasisako ir už “žmo
gaus laisvę,” bet tokią, kurioje neturėtą 
laisvės žmonės^ stoją prieš kapitalistinę 
santvarką!

darbo

Bos- 
“Dar- 
18-ką

Kiek jis pri-

Juo žiauresnė reakcija, juo ji Kmitui 
priimtinesnė. Ispanijos frankistinis re
žimas jam šimtu nuošimčių priimtinas.

Netenka nei aiškinti, jog Kmitas Ta- 
1 rybų Lietuvos neapkenčia ir ją piktai 

puola, ją smerkia, visaip šmeiždamas sa
vo redaguojamame laikraštyj. Jis nepa
kenčia komunistų; jis nepakenčia bet ko
kios pažangesnės nuomonės, pasireiš
kiančios prieš socialines neteisybes kapi
talistinėje santvarkoje.

Ne visi net ir lietuviai kunigai sutin
ka su Kmito politika, bet nei vienas ne
drįsta viešai ją kritikuoti.

Amerikoje klerikalizmas šiandien tvir
tėja. Prieš jį lenkia galvą tūli bedieviai, 
laisvamaniai ir socialistai,' —lenkiasi ne 
dėl to, kad jie labai mylėtų klerikalizmą, 
bet dėl to, kad labai neapkenčia ir bijosi 
komunizmo. Jie mano, jie tikisi, jog kle
rikalizmas “su Dievo pagalba’" sulaikys 
istorijos lokomotyvą.

Nesistebėsim, jei Kmito jubiliejaus 
proga net ir tūli atsiprašant socialistai 
pasiųs jam linkėjimų! R. M.

Pasitarimas Literatūri
nes Kritikos Ugdymo

Reikalu Lietuvoje
Vilnius. — “Pergalės” žurnalo ir lai

kraščio “Literatūra ir Menas” redakcijų 
iniciatyva š. m. sausio 3 d. Tarybų Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos rūmuose buvo 
sukviestas rašytojų pasitarimas literatū
rinės kritikos ugdymo reikalu. Be Vil
niuje gyvenančių rašytojų į susirinkimą 
atvyko būrys tarybinių rašytojų ir iš 
Kauno. Dėl dabartinės literatūrinės kri
tikos padėties ir tolimesniij perspektyvų 
pranešimą padarė “Pergalės” žurnalo at- 
sakomingasis redaktorius drg. Baltušis. 
Pabrėždamas nenakenčiamą šiuo metu 
literatūrinės kritikos nebuvimo padėtį, 
jis nurodė, kad dėl tokios padėties pir
miausia vra kaltos mūsų žurnalų ir laik- 
rąščių redakcijos, kurios iki šiol nesuge
bėjo organizuoti kritikų, nepadėjo jiems 
atsikratvti benrinciniškos, formalistinės 
pažiūros į pati kritikos reikalą ir tolera
vo dažnai miesčioniška prieteliškumą, 
kas privesdavo prie neteisiup;o literatū
ros faktų vertinimo. Pranešėjas nurodė 
kad nieko nebedelsiant reikia griebtis li
teratūriniu palikimo nagrinėjimo, kad 
besimokinanti jaunuomenė galėtų teisin
gai sunrasti ta kultūrinį palikimą, kuris 
paveldėtas iš buržuazinio " Lietuvos. lai
kotarpio. .Pranešėjas labai teisingai nu
rodė, kad mūsų kritika visų pirmiausia 
nepadeda rašytojams pamatyti naujojo 
tarybinio gyvenimo reiškiniu, nepadeda 
išryškinti augančio , tarybinio žmogaus 
bruožu. Todėl iš kritikos reikalautina, 
kad ji. būtų principiška, bolševikiška ir 
kūrybiška, lygiai naudinga rašytojų au
gimui ir skaitytojų įsąmoninimui.

Kritikos ugdymo klausimu pasisakė 
rašytojai Balys Sruoga, Jonas Šimkus, 
Petras Cvirka, Kostas Korsakas, Aleksis 
Churginas, Julius Būtėnas, Antanas 
Venclova ir eile kitų. Buvo siūloma, kad 
išleidžiamos knygos, liečiančios praeitį, 
ar jos verstinės, ar lietuvių autorių, turi 
turėti atitinkamas, knygos turinį kritiš
kai vertinančias, įžangas, kas skaityto
jams padėtų orientuotis skaitant knygą 
dr drauge palengvintų mūsų literatūri
nio nelikimo .leidimą. Šiuo reikalu buvo 
pareikštas, pageidavimas, kad knygų re
daktoriai parašytų ir tos knygos įžangą. 
Tuo būdu į kritikos darbą savaime įsi
trauktų eilė mūsų rašytojų, kurie dirba 
kaip redaktoriai.

Buvo iškeltas pasiūlymas imtis rašyti 
mūsų rašytojų, kad ir trumpus, literatu- • 
rinius portretus, kas p’askiau palengvins 
prieiti prie tų rašytojų platesnio ir gi- ti 
lesnio literatūrinės veiklos įvertinimo. 
Išrinkta penkių rašytojų komisija suda
ryti svarbiausių ir skubiausių literatūri
nės kritikos darbų planui, kad jau šie
met būtų galima išvaryti gilesnį literatū
rinės kritikos barą. . • / .

LMS Apskrities 
Klausimu

New Yorko - New Jersey valstijų LMS 
III Apskritis sustojo veikusi karo laiku. 
Žinoma, tuo laiku nebuvo tokio reikalo 
nei laiko veikimui meno, kultūros srityje. 
Bet karui praėjus mes jau turėjome 
LMS suvažiavimą ir sėkmingą festivalį. 
Tai buvo pirmas didelis išstojimas išjudi
nimui mūsų meno veiklos. Toks didelis, 
platus, suvažiavimas buvo skirtas lietu
vių menui, kultūrai. Apart vokalio meno, 
mes turėjome stebėtinai didelę ir gražią 
vaizduojamojo meno kūrinių parodą.

Chicagos meno suvažiavimas buvo pir
mas sėkmingas žygis į platesnį, didesnį 
meno darbą. Jame padaryta eilė tarimų 
ateities veiklai. Numatyta atsteigti ne
gyvuojanti chorai, organizuoti pastovios 
vaidybos grupės, steigti periodinės mo
kyklėlės pralavinimui chorvedžių, reži
sierių, vaidintojų, lavinimui lietuvių kal
bos ir tt.

Taip pat, jau buvo numatyta ruošimas 
meno festivalių, jei ne nacionaliu plotu, 
tai apskričių ribose. Ypatingai toks meno 
festivalis numatoma ruošti rytuose. Iš 
rytinių valstijų chorams dalyvauti Chi- 
cagoj buvo perilga kelionė. Didžiuma 
chorų, vaidintojų galėjo pasiųsti tik ne
skaitlingas atstovybes savo mėgėjų. To
dėl rytinių valstijų LMS meno festivalis 
yra dienos klausimas. Toks festivalis ga
li ir turi įvykti šių metų rudenį.

Mass, valstijos meno grupės jau vei
kia. Apskritis ruošiasi savo ribose dainų 
dienai. Jie ruošiasi ir didesnei meno iš
kilmei. New Yorko apylinkės LMS Aps
kritis dar neveikia. Tam tikslui šaukia
ma konferencija vasario 23 d., 1947 m. 
Šios apylinkės LMS Apskrities Komite
tas išsisklaidė, išvažiavo kitur, likusieji 
nariai negali sudaryti komitetą. Tad 
konferencija šaukiama Brooklyno Aido 
Choro, Liaudies Teatro iniciatyva, laiki
nai sudarytos komisijos. Iki konferenci
jos laiko jau nedaug. Gal kai kurios orga
nizacijos negalės oficialiai nutarti ir iš
rinkti delegatus konferencijon. Čia turi 
veikti valdybos. Kuopų valdybos gali pa
skirti delegatus, arba jos pačios dalyvau
ti LMS Apskrities konferencijoj. Kurios 
turės susirinkimus, reikia iškelti šis 
klausimas ir išrinkti delegatai.

Taip pat tenka pabrėžti, kad ši LMS 
konferencija turi būt skaitlinga, masinė, t 
Konferencijoj turi dalyvauti <ne tik akty- 
vės meno grupės, kaip chorai, vaidinto
jai, bet visos kuopos, organizacijos. Me
no veikla priklauso ne tik chorams, vai
dintojams, bet visam lietuvių judėjimui, 
visoms mūsų organizacijoms. , Manau, 
kad LMS konferencija turės padaryti 
tarimą kvietimui kuopų ir įvaįrių kultū
rinių organizacijų prisidėti prie LMS III 
Apskrities.

Ypač jaunesnėj!, amerikoniškoji lietu
vių kąrta reikia kviesti į meno-kultūros 
veiklą. Perskaitę šį raginimą, imkitės 
organizącinių priemonių, kad jūsų kuo
pa, ar kliubas dalyvautų LMS III Aps
krities konferencijoj. V. Bovinas.

Pabėgėlis
Jis Lietuvą sapne tik regi, 
Jis regi ten vergiją baisią,— 
Mat, nacių mokslo “žodinėlis” 
Jam protą atbulą įtaisė . ..
Iš gero — blogą jis temato, 
Iš šilto — šaltą jis tejaučia; 
Darbai ramybėje kai eina, 
Jis sako: baisios audros siaučia.
Jis mato didžią slaptą jėgą, 
Kuri tenai tiltus suardo, 
Ir drįsta jis kitam sakyti: 
Tėvynė liekasi be vardo.
Bet žino pats, jog melą pina,

' Ir melo to pridengi negali, 
—Negrįšiu ten,—jis rėkia, šaukia, 
Į savo gimtą, brangią šalį.—
Negrįš ... Jis jaučias nusikaltęs, 
Jis naciams telkė talką gerą.
Jis žino—atpildas jį laukia, 
Tokis, kaip niekšui tinka, dera. -
Negrįš ,.. Jis laukia naujo karo, 
Bet pats vargiai į karą stotų.
Jis prašo: dolerių ąukokit,— 
Planuoja sau rytojų sotų ...
Kas jam, jei brolius, vergė naciai? 
Jie vergti jiems tiktai padėjo.
Ųž talką gerą jie daugybei 
Šiltų vietelių pažadėjo.

, Bet pažadėjimai sugriuvo, 
Skaistutės viltys greit sunyko.—-

Kultūrinė Veikla 
Lietuvoje

Nauji Lietuvos Kompozitorių Kūriniai.
Vilnius. — Meno Reikalų Valdyboje 

buvo išklausyti nauji Tarybų Lietuvos 
kompozitorių kūriniai.

Lietuviškas tarybines dainas chorui 
sukūrė LTSR nusipelnę meno veikėjai J. 
Švedas ir K. Galkauskas. Kompozitorius
A. Račiūnas parašė gaidas Butkų Juzės 
eilėraščiui “Penkmečiui kurti” ir pjesę 
fortepionui. Priimti taip pat B. Dvario- 
nio kūriniai — daina masiniam chorui 
“Sesuo žydrioji Vilija” (tekstas Salomė
jos Nėries) ir pjesė smuikui su fortepio- 
nu bei J. Karoso suita liaudies temomis.

Keli išklausytųjų kūrinių rekomen
duoti konservatorijų programoms. Tatai
B. Dvarionio tema su variacijomis fago
tui su fortepionu ir dvi A. Račiūno pje
sės violončelei su fortepionu.
A. S. Puškino Veikalai Lietuvių Kalba.

Vilnius. — Didelį genialiojo rusų ra
šytojo A. S. Puškino prozos kūrybos tomą 
išleido LTSR Valstybinės grožinės lite
ratūros leidykla. Knygoje, turinčioje 
daugiau kaip 500 puslapių, išspausdinti 
Puškino kūrinių vertimai — Bielkino 
apysakos, Pikų dama, Dubrovskis, Kapi
tono duktė ir kiti. Prie leidimo paruoši
mo darbo buvo pakviesti žymūs Tarybų 
Lietuvos rašytojai ir vertėjai — A. Ven
clova, P. Cvirka, V. Drazdauskas, R. Mi
ronas, Ed. Viskanta.

Be šios knygos, bus išleista dar eilė 
kitų Puškino kūrybos rinkinių. Baigia
mas rašytojo mažųjų dramų spausdini
mas. Išverstas “Borisas Godunovas.” Šis 
leidinys bus iliustruotas dailininko Lan- 
sere piešiniais. Verčiami ir redaguojami 
Puškinų poezijos kūriniai ir pasakos. Ra
šytojas A. Venclova baigia ruošti spau
dai “Eugenijų Onieginą.”

Puškino kūryba artimiausiu laiku taps 
plačiai prieinama plačiosioms mūsų res
publikos skaitytojų masėms.

Dramaturgų Sekcijos Įsteigimas.
Vilnius. — Šiomis dienomis LTSR Ta

rybinių Rašytojų Sąjungos klube įvyko 
steigiamasis dramaturgų sekcijos susi
rinkimas. Jame dalyvavo rašytojai P. 
Cvirka, prof. B. 'Sruoga, J. Baltušis, 
LTSR nusipelnęs meno veikėjas B. Dau
guvietis, J. Marcinkevičius, Vilniaus 
dramos teatro atstovai ir kiti.

LTSR tarybinių rašytojų sąjungos 
pirmininkas P. Cvirka nušvietė naujosios 
sekcijos darbo gaires, teikiant kūrybinę, 
organizacinę, profesinę pagalbą drama
turgams bei rašytojams, nusistačiusiems 
kurti dramos žanro veikalus, o taip pat 
ugdant naujus dramaturgų kadrus. Sek
cija turės suorganizuoti nuolatinę kon
sultacija, teoretinės literatures leidimą, 
naujai sukurtųjų pjesių sVarstymą ir tt.

Po diskusijų dalyvavusieji rašytojai 
išrinko sekcijos pirmininku LTSR nusi
pelniusi meno veikėja drg. Dauguvietį, 
drg. V. Miliūną — sekretoriumi.

Koncertai Respublikos Sostinėje.
Vilnius. — Eile turiningu koncertu 

Vilniuje rengia Valstybinė Filharmoni
ja. ■.

Vakar čia pasirodė Vilniaus Yalstvbi- 
nio Universiįęto liaudies šokių kolekty
vas, dalyvavęs visasąjunginėje meno sa- 
vū^iklos apžiūroje Maskvoje. Ukrainos 
TSR nusipelnęs ansamblis Giliomo vardo 
kvartetas koncertuoja šiandien ir rytoj. 
Sekmadieni, dienos metu rengiamas ei
linis muzikinio universiteto koncertas — 
paskaita. Šį kartą ji skirta LTSR nusi
pelniusio meno veikėjo kompozitoriaus 
J. Gruodžio gyvenimui ir kūrybai.

Joseph Cotten, filmų ir ra
dijo aktorius.

Pabėgėlis tik skrandą vilki,
Ir nėra jam to garbės vainiko ...

St. Jasilionis.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
i KLAIPĖDOS MIESTO 

•I AGITATORIŲ 
PASITARIMAS

i Klaipėda, — 
Klaipėdos miesto

: patalpose įvyko agitatorių 
i pasitarimas, kuriame buvo 
į apsvarstyti politinio masi
nio darbo uždaviniai ry
šium su pasirengimu rinki
mams į LTSR Aukščiausią- * j 
ją Tarybą.

Pasitarime buvo numaty
tos konkrečios priemonės 

! politiniam masiniam darbui 
! agitaciniuose punktuose iš- 
| vystyti.

Buvo nutarta pritvirtinti 
; agitatorių grupes prie na
mų »valdybų ir atskirų na- 

i mų rinkimu įstatymui ir .
Lietuvos TSR Konstitucijai 

, nagrinėti, be to, pritvirtin- 
’ ti agitatorius prie atskirų 
rinkiminių apylinkių.

Rateliu vadovams, agita- 
' torių kolektyvų vedėjams ir. 
agitatoriams bus suorgani- 

! zuoti nuolatiniai seminarai 
ir konsultacijos.

!

LKP (b) . 
komiteto

AGITPUNKTAI 
i PRADĖJO VEIKTI

Utena. — Radijui prane- 
I ens apie rinkimus i Lietuvds 
i TSR Aukščiausiąją Tarvbą, 
I Utenos apskrities, Molėtų 
valsčiaus partinė organi- 

i zacija pradėjo rengti agi
tacinius punktus prie buvu
sių rinkiminių apylinkių. 

! Sutvarkomos patalpos, at
renkama rinkiminė litera- " 
tūra, rašomi šūkiai ir pla
katai.

Pirmą Molėtų agitacinio 
punkto atidarymo dieną 

. susirinko gausus valstiečių 
i skaičius. Jie išklausė LKP 
I t b) Utenos apskrities ko- 
Į miteto propagandos ir agi- 
j Ucijos skyriaus vedėio drg., 
, Bulatovo pranešimą “Tar$- 
; binis rinkiminis įstatymas 
—demokratiškiausia pasau
lyje rinkiminė sistema”. Po 
pranešimo pasirodė vietos 

; saviveiklos ratelis.

Į POPULIARIZUOJAMAS 
: RINKIMŲ ĮSTATYMAS 
; Ukmergė. — Čia visur 
prasidėjo rinkimų nuostatų 
ir Lietuvos TSR Konstitu- ■ 

j ciios aiškinimas rinkėjams. 
; Į šį darbą jau įsijungė dau- 
i giau kaip 250 agitatorių.

Deltuvos, Gelvonių, Ko- 
i varsko valsčių partinės or
ganizacijos jau įrengė agi- 

j tacinius punktus buvusiose 
i rinkiminėse apylinkėse. Jo
se ir miesto namų valdybo- 

• se sistemingai ruošiami pa- 
j si kalbėjimai apie atskirus 
“Rinkimų į Lietuvos TSR- 
Aukšč. Tarybą nuostatų’* 
skyrius.

Miesto, valsčių ir apylin- 
! kių ruodonuosiuose kampe-? 
! liuose, klubuose - skaityk- 
,lose, įmonėse ir įstaigose 
rengiamos parodos ir vitri
nos, skirtos Stalino Konsti- 

'tucijai ir tarybinei rinkimų 
Į sistemai pavaizduoti.

DARBO VALSTIEČIAI 
| RENGIASI RINKIMAMS

Švenčionys. — Švenčionių 
' apskrities partinis, tarybi- 
■ nis ir komjaunimo aktyvas 
į pradėjo gyvą • pasirengimą 
i būsimiems rinkimams į Lie- 
: tuvos TSR Aukšč. Tarybą. 
• Daugelyje valsčių šiuo rei- 
I kalu įvyko ir toliau tebe- 
į vyksta valstiečių rinkimi- 
I niai susirinkimai.

Pabradės, Švenčionių ir 
| kitų valsčių apylinkėse su- 
! organizuoti rateliai rinki
miniams nuostatams ir LT 
S R Konstitucijai nagrinėtu 
Ypač gyvai rengia pasikal
bėjimus valstiečių tarpe 
Tverečiaus valsčiaus parti
nis organizatorius drg. Se- 
liukas.
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FRANK KRUK
N

arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

, —Parašė Petras Cvirka— i '................—ii

TORONTO, CANADA
—25—

' 84 ,

(Tąsa)
Tą patį vakarą, grįžęs iš susirinkimo, 

Pranas pasisakė, kad buvęs socialistų su- 
saidės mitinge. Jis tyčia tai pasakė, no
rėdamas sužinoti iš boso, kas tai per 
draugija, ko jie rėkauja ir ko nori. Mili
jonieriai jiems—negerai, turtai—nege
rai, kad kitas perdaug turi—vėl nege
rai. Kas iš tikrųjų jie toki?

Bosas viską /ino. Bosas, jo giminė, 
kurį amerikonai vadino “mister Gud,” 
skaitė laikraščius. Tai buvo užkietėjęs 
respublikonas. . f

— Vaike, — tarė bosas, — nenoriu 
'kištis į tavo reikalus. - Esi jaunas, gali 
save pagadyt ir visą gyvenimą valkiotis 
su tais bomais. Žinau aš tuos jų mitin
gus. Jie išgalvojo lygybę, tie bedieviai ir 
tinginiai. Jie vaikščioja gatvėmis, rėkau
ja, ruošia mitingus. Kam rėkt, kai gali 
dirbti dolerius. Ar girdėjai, jie nori įtai
syti rojų žemėje: atimti iš tų, kur per 
kraują ir prakaitą uždirba, ir atiduoti 
elgetoms, tinginiams. Nieko sau rojus, 
vaike...

— Tegul tik pabando, Stanley, — 
purkštelėjo bosienė iškėlusi šaukštą, — 
tegul tik iš manęs ateina atimt, duočiau, 
kad, Džyzus Krais! Kur tai žmogus ma
tė! Kaip jų, Stanley, dar į džėlą nepaso
dina.

—Amerika, — tęsė nepaisydamas 
žmonos bosas, — kraštas laisvės. Čia tu 
nori — dainuok, šok, dirbk, bomeriauk. 
Konstitucija... — bosas pakėlė pirštą į 
lubas. Pranas nežinojo tokio žodžio, bet 
galėjo tai būt kokia nors mašina.—Šiur! 
Jeigu bandysi vogt, plėšt iš kitų, tada — 
džėla. — Pranas žinojo, kad džėla, — 
amerikoniškai reiškė kalėjimą... — Da
bar pažiūrėk, — bosas kalbėjo tik į Pra
ną, — jie išgalvojo socializmą. Bomų 
darbas! Ko jie burbia, kad čia negera,— 

' tegul eina ir pasikaria. Dešimts numirs, 
Vienas pasidarys milijonieriumi.

Pranas klausėsi, valgydamas mažais 
kąsniais, stebėdamas Meri, kuri dėliojo 
ant stalo spalvuotus paveiksliukus ir 
laiks nuo laiko žiūrėjo čia į tėvą, čia į jį.

— Ar *yra nors viena šalis, — dabar 
jau peilį iškėlęs kalbėjo bosas, — kur at
važiavę iš kažkur, gyventų kaip namie. 
Savo krašte nelindau į jokias draugijas 
ir čia nelįsiu į susaidės, į junijas. Saky
sim, aš, vaikine, žarnas ploviau, karą 
draivinau, buvau angliakasiu, o dabar 

' jau bosas. Ir ačiū Dievui, kad nelindau į 
tas politikas. Jūs jaunas dar esate, — 
kalbėjo jis Pranui,—turite gerus pečius, 
mokat suskaityt rankos pirštus, dar ke
letą metų pavargsite, galėsite milijonie
riumi pasidaryti. Prezidentu dar galit 
būti. Žiūrėk, — Vašingtonas, Rokfeleris, 

ar ne tokie plikiai buvo?! Amerikoj 
viskas galima ir niekad nevėlu.

Pranas klausėsi. Jis klausėsi ir neži
nojo, kada baigėsi Gudaičio kalba. Jis 
davė sau žodį, kad su draugijoms bus at
sargus. Viena iš jų buvo ^nepavojinga, 
tai Jaunų Vyrų ir Mergaičių draugija. 
Toji ruošė nekaltus šokius, beisbolo ir 
golfo rugtynes. Bet bosas sakė, — kreizi 
darbas, reikia išmokt, kaip lengviau do
lerį kalti. Ir Bobbi sakė, kad yra kažkur 
šiaurėje aukso kalnai... bet Naujorke 
stiklo namas ir lošimo buldingas. Ir Meri , 
vėl sakė, kad greit bus piknikas, parke už 
penkiolikos mylių, į kurį ją tėvai leisią. 
Šokiai, laiveliai ežere. Kaip gražu, Pra
nai!

nieriai ir dolerio žmonės daug nereikala
vo. Klausimas buvo—taip ar ne. Dauge
liui Prano vardas atrodė netinkamas, ir 
jį vadino tiesiog Franku. Bosas į savo 
tolimą giminaitį irgi pradėjo meiliau 
žiūrėti ir išgirdęs, kad jis Jaunų Vyrų 
suruoštame pyragaičių valgymo kontes- 
te laimėjo pirmą vietą, pasakė: — Sa
kiau, Frankai, vaikščiok savo kojomis ir 
galvok savo smegenimis. Matai!

Pranas vaikščiojo savo kojomis ir gal
vojo savo smegenimis, nes kitokių netu
rėjo.

Ir atėjo tada pavasaris, kuris Prano 
gyvenimą apvertė aukštyn kojomis. Pa
vasaris buvo puikus už miesto, kaip pa
gal užsakymą, kai]) už šimtą dolerių. Jis 
išviliojo Meri, boso dukterį už miesto, už 
penkiolikos mylių, 
dar gražesnis savo beveik lietuvišl 
pievomis, 
sutiko leisti dukterį pasišokti ir pasilink
sminti Jaunų Vyrų suruoštame piknike. 
Kodėl neišleist, kai Meri egzaminai pui
kiai pavyko, kai ji atsakė, kad Abraomas 
Linkolnas panaikino negrų vergiją, kai 
daugel merginų važiuoja su naujomis 
suknelėmis ir kai Pranas pasidarė beveik 
amerikonas.

Tą penkiolika angliškų mylių jie nubė
go beveik tekini. Prie Franko liemenės 
maskatavosi graži laikrodžio grandinėlė, 
o kišenėj žvangėjo atliekamas doleris. 

’ Meri vilkėjo šviesią tajerio suknelę. Už 
plačios skrybėlės, kurią dabar nešiojo 
pusė Amerikos moterų, švytravo užkištos 
dvi lelijavo šilko žibuoklės. Pievoje, miš
ko laukymėje, klajojo baltos poros. Gau
dė dusliai orkestras. Šiandien Pranas bu
vo laisvas, —orkestre būbną mušė kitas 
muzikontas.

Pranas šoko polką smarkiai kratyda
mas kojas, užkulniu mušdamas sau į pas
turgalį, laikė jis Meri kaip klernetą, sa
vo šaunįu šokiu išspausdamas iš jos įvai
rias meliodijas. Miško pavilijonuose Pra
nas girdė savo įkaitusią Meri limonalu ir 
penėjo šaltakoše. Išdidžiai jis metė ant 
baro stalelio dolerį,, ir jam gražino smul
kiais. Jis sakė: aidonkju. Jam atsakė: - 
aidonkju. — Gera mokėti amerikoniškai, 
Meri!

Jie, susikibę rankomis, nuklydo į miš
ko tamsą, kur nebuvo girdėt balsų, tik 
būbnas mušė toli toli ir nutilusiai melio- 
dijai akompanavo didelių medžių šušeni- 
mas. Miške nebuvo jokios gyvybės, jo
kio judėjimo. Paklydusi pora tyčia aplen
kė juos ratu toli, miško pakrašty, ir pra- 
ilgę medžių šešėliai klojo samanose įsi
mylėjusiems patalą. Dideli ir stambūs 
lašai krito iš lapuotų medžių, užsilikę dar 
nuo ryto rasos, pajudinus vėjui jų šakas. 
Visur, čia ir toliau, senose kerplėšose

pavasaris buvo 
‘'komis 

karvėmis ir varpeliais. Bosas

Torontiečiai Turėjom Kitą 
Gražų Koncertą

Toronto lietuviai galime pri- 
siskaityti prie laimingųjų, kas 
liečia koncertus. Kiek laiko at
gal buvo nepaprastai gražus 
Liaudies Balso metinis koncer
tas, o dabar davė labai gerą 
koncertą Lietuvių Literatūros 
Draugijos 162 kuopa.

Sausio 25 dieną, čekoslova- 
kų salėj, susirinkome didelis 
skaičius torontiečių, nes buvo 
garsinta, kad bus svečias daini
ninkas Stasys Kuzmickas iš 
Jungtinių Valstijų. Reikia pa
sakyti, kad nei vienas neapsi- 
vylėm. Svečias dainininkas ti
krai gražiai padainavo. Jis dai
navo įvairias dainas ir visos 
publikai patiko.

Stasys yra mainierys. Dai
nuoja tiktai pripuolamai, orga- 

i nizacijoms pakvietus. Bet jis 
turi talentą ir balsą. Jo barito-

■ nas gaudžia, kaip varpas, kada 
jis paspaudžia. Kada jis jį su-

i švelnina, jis teka taip tykiai, 
j kaip Donas, jeigu taip galima 
| išsireikšti.

Reikia pasakyti, kad toron
tiečiai pirmu kartu girdėjome 
lietuvį dainininką iš Jungtinių 
Valstijų. Gaila, kad taip trum
pai mes galėjome pasidžiaugti. 
Tikėjomės dar išgirsti ant ry
tojaus, bet pasirodė, kad trauki
nys į jo miestą eina tik sykį į! 
parą ir nebuvo galimybės pa
likti ant vakaro.

Kitas nemalonumas buvo tas, 
kad jis negalėjo dainuoti Mon
treal. Koncerto metu buvo ■ 
pranešta, kad montrealiečių I 
koncertas sulaikytas.

Mūsų koncertą atidarė myli
mas Bangos choras. Jis padai
navo visą eilę dąinų, vadovau
jant Alekui Očienai, akompa
nuojant. S.‘ šimkoniūtei. Choras 
sudainavo labai ’" sutartinai ir 
įspūdingai.

Po choro vakaro pirmininkas • 
Z. Janauslps perstatė duetą —1«

Karvelytę ir Račytę. Dar 
nos dainininkes, bet labai 
žiai padainavo. Iš jų galima ti
kėtis labai puikaus dueto, kada 
jos suaugs.

Joms nuėjus nuo scenos, pir
mininkas pareiškė, kad dabar 
jau bus tas,' ko mes dar neturė
jom. Ir jis perstatė mūsų sve
čią dainininką Stasį Kuzmicką. 
Tai buvo malonus momentas, 
tik gaila, kad" neilgas.

Kadangi koncertas buvo ren
giamas paminėjimui 400 metų 
sukakties nuo pasirodymo pir
mos lietuviškos knygos, tai Kos
tas Kilikevičius, Liaudies Balso 
administratorius, skaitė paskai
tą tuo klausimu, nūšvięsdamas 
lietuviškos knygos atsiradimo 
istoriją, jos reikšmę tuomet ir 
dabar. Jis taipgi pažymėjo tą. 
kad to įvykio šiandien nemini 
katalikų organizacijos, nors 
pirmoji knyga buvo religinė.

Po paskaitos vėl tęsėsi pro
grama. Pirmiausiai paskambino 
ant piano solo jauna mergaitė, 
kurios pavardės nenugirdau. Ją 
sekė mūsų solistė Regina Stra- 
zevičiūtė. Reikia pasakyti, kad 
ji šiuo kartu pasirodė dar ge
riau, negu kada nors pirmiau. 
Ji sudainavo dvi labai gražias 
dainas ir labai gražiai.

Paskui vėl dainavo Stasys 
Kuzmickas. Publika būtų nepa- 
leidus, jeigu ne paaiškinimas, 
kad dar dainuos ant rytojaus.

a

jąu- 
gra-

■ra

Tel. TRObrldge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomls ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

A.

Tuo metu dar nebuvo žinoma, 
kad nebus galima tai padaryti.

Per pertrauką buvo atsišauk
ta aukų padengimui išlaidų, ku
rių dalyviai suaukojo virš $80.

Ant rytojaus buvo kitos su
kaktuvės — paminėjimas 100 
metų nuo to laiko, kada Mark
sas paskelbė savo manifestą. 
Buvo žmonių pilna lietuvių sa
lė.

Šeimininkės išvirė skanios 
kavos ir nupirko puikių keiksų. 
Publika, susėdusi už stalų, už
sigėrė ir užsikando, kai „kalbėto
jai nušvietė, kaip marksizmas 
per 100 metų* žengė pirmyn.

Parengimas buvo gana įspū
dingas.

Buvo paleista ant laimėjimo 
draugo J. Kamičaičio padova
nota kėdė, kurią laimėjo A. 
Merkis. Reporteres.

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

Jaučiousiu 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO

Iš Metinio Sūnų ir Dukterų 
Draugijos 1 Kp. Susirinkimo.

Metinis Sūnų ir Dukterų 
Draugijos pirmos kuopos susi-1 
’inkimas buvo tikrai pasekmin- duocį ^rangiom žarnom veikti ir 

* r»Aor/»lh«ti inrnft švelnini ir ak I Andriai

?as. Jis daug kuo skyrėsi nuo1 
mėnesinių.

Renkant naują valdybą, buvo 
išrinkti 'beveik visi seni virsi-’ 
ninkai, išskyrus finansų sekre-i 
torių ir vieną kontrolierių.

Renkant komisijas, taipgi pa-j 
siliko po vieną seną narį. Tas j 
gerai, nes komisijoms lengviau 
veikti, kada yra narių su paty-i 
rimais.

Užbaigus susirinkimą, šeimi-' 
niūkių komisija pavaišino na
rius ir svečius skania vakarie-' 
ne. švietimo komisija buvo pa
sirūpinusi parodyti gražią fil
mą “Lad from Our Town.” Kai 
vakarienė užsibaigė, draugas i 
Folertas užtaisė aparatą ir pra
sidėjo filmų rodymas. Filmą 
buvo labai graži. Visi sakė, kad 
patiko.

Ir šiuo kartu šeimininkės tu
rėjo paramos, šiuo sykiu buvo 
westoniete draugė Mikola j ūnie- — ne.

'• Draugijos darbas šiais me
tais pradėtas labai gražiai. Bū
tų gerai, kad jis taip eitų visus 
metus. Narys.

pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

DDirnn 60c verl«s 
riViLDv Bandymui Bonkutes 
DR. PETER'S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, tnuskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER'S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

A

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar 

n įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo.
ketą regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60(* vertės — bandymui bon- 
kūtes OlcŲo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas...
Į 

Adresas.

milžinas su savo jautriomis žaliomis au
simis. Jie klausėsi ir medžiai klausėsi.

Meri bėgo. Jaunuolę viliojo tolimojo 
miško liūdesys ir tyla. Ji mylėjo viską, 
kas buvo jo viduje: medžiai, prieblanda,

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Praėjo daug laiko. Iš viso treji metai. 
Pranas vis dažniau skuto ūsus. Apskri
tame, į girinį obuoliuką panašiame veide 
ątsirado vyriškumo bruožai. Nuo kaktos' 
į viršų tęsėsi raukšlė, kurią galėjo turėti 
tik finansistai ir biznieriai. Jis išmoko 
būti rūpestingas, taupus, tvarkingas, 
griežtas, linksmas ir skubrus. Jo laukė 
paaukštinimai. nes anie io atletinius ea-paaukštinimai, nes apie jo atletinius ga
bumus sužinojo visos miesto susaidės. 
Jaunų Vyrų draugijoj jis dalyvavo or
kestre ir mušė būbną. Pradėjo jam šypso
tis merginos, ir' Pranas įsigijo puskapį 
draugų, ne iš duosnumo, didelio kompa
nijų pamėgimo, bet tik todėl, kad jis bu
vo jaunas, tvirto sudėjimo ir panašus į 
šimtaprocentinį jankį. Mokėjo Pranas 
keletą dešimčių angliškų žodžių: yes, 
siur, gudbai... Su jais jis drąsiai galėjo 
keliauti po visą Ameriką, nes įgudę biz-

sesi ir alsavo pilna burna, krūtine ir kė
tė rankas kai]) medis, toji boso duktė. 
Miškas — ne koledžas. Negirdėt mokyto
jo užkimusio balso, nei matematikų, nei 
istorijų, nei įkyrių lentpjūvių švilpukų, 
gatvės bildesio. O ten toliau—švietė par
ko galas, už kurio klojosi, gal būt, pieva, 
miestas ir gatvės. Galas miško, tai mer
giotei šiandien būtų galas gyvenimo.

Jie apibėgo parką šiaurėje, pietuose ir 
vakaruose. Pranas pastebėjo, kad ji sle
piasi" nuo žmonių ir kopdama, bėgdama 
niūniuoja savo amerikonišką dainelę apie 
Džeką, ir San-Francisko. Ir Frankas, ti
kras jankis, nesurado žodžių jai užkal
binti; buvo jis tolimas ir nerangus valan
dėlėmis, kaip kuolas įbestas lietuviškose 
ganyklose, už marių.

’ Pranas sakė, kad tu nebūk kvaila, tu 
mokslus išėjusi, bet tu sėsk prie manęs ir 
pasakyk, kurioje rankoje riešutas. Meri, 
jei įspėsi — Frankas atiduos. Bet ji bu
vo gimus žaisti. Meri pabėgo į pievą ir 
išsitiesė žolėje. Kaip čia buvo tylu. Smul
kus lytutis krapnojo iš debesų, atklydu
sių nuo okeano, bet vėjas neįgavo medžių 
šakų. Jos tik plasnojo kaip didelių paukš
čių sparnai, tylios, be klyksmo ir be noro 
nuskristi.

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

1 " u- ........... .

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

JONAS LAZAUSKAS

(Bus daugiau)

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, ' 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI '

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. 
............. . ' / Tel. EVergreen 2-9141

,4 &

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

'394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

A

Pašto Ofisas............................ ...................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. *

Dept. B74-27F *
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Hl. •
256 Stanley SL. Winnioea. Man.. Can. |

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
* STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) I

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.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laikų/praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand. Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

v I..j f

’W

rJ

Telefonas EV. 4-8698
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Philadelphia, Pa.
“The Philadelphia Record” 

mirė vasario 1 dieną, arba, kaip 
žmonės sako, kojas pastatė. Ka
daise “Record” skaitėsi libera
lišku laikraščiu, bet prieš smer
ti buvo pasidaręs tikru fašis
tiniu šlamštu. Seniau, jei būda
vo pamatysi lietuvį nešiojantis 
“Recordą,” tai žinodavai, kad

jis yra progresyvia žmogus ir 
gali ąp Juomi pasikalbėti apie 
progresyvį gyvenimą ir apie 
sovietines tautas. ?Bet paskuti
niais laikais jau “Rekordą” 
skaitydavo ir nešiodavosi sovie
tų priešai, tai jau su tokiu lie
tuviu būk atsargus, nekalbėk 
apie progresą.

“The Philadelphia Bulletin” 
rašo, kad “Recordas” užsidarė 
dėl jo spaustuvės darbininkų

streiko. Mat, to didlapio darbi- 
' įlinkai streikavo apie keturis 
mėnesius.

Mr. Stern buvo vyriausias 
“Recordo” graborius. Laikraš
tis buvo 77 metų senumo. Lai
kraščio pirmu steigėju buvo 
William J. Swain. Kaina būda
vo tik 1 centas. Reporteris.

Piitstoii, Pa.

Norwood, Mass.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ ŲUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
, t

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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.

★

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas I’oplar 4110

Lietuvių organizacijos jau 
pradėjo rinkti delegatus į 
Am. Dem. Liet. Suvažiavimą, 
kuris įvyks kovo 30 d., 1947, 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 3 kp. išrinko dvi dele
gates — Oną Casper ir Moni
ką Trakimavičienę, kurios at
stovaus kuopą su 90 narių, j 
Dėl finansinės paramos arba 
suvažiavimo sveikinimo bus 
pasidarbuota kitą sykį. Drau
gui Gašlūnui prakalbų suren
gimas palikta kuopos valdy
bai. Prakalbos įvyks kovo 16 
d., 7-tą valandą vakare, Lie
tuvių Svetainėje.
’ Dėl LDS natijų narių prira
šinėjimo vajaus, po apkalbėji
mo likosi paskirti generalinis 
vajininkais J. Grybas ir M. 
Užclavinis, su ta mintimi, kad 
visi 3 kp. nariai kooperatyviai 
prigelbės.

Dėl Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus koncertas, kurį ruo
šia Vyrų Choras, vasario 23 
d., Lietuvių Svetainėje, kon
certas užgirtas ir ragina visus 
LDS 3 kp. narius atsilankyti.

Norwoodo Vyru Choro me
tinis koncertas atsibus jau šį 
sekmadienį, vasario (F'cb.) 9 
d., Lietuvių Salėje. Pradžia 
3-čią valandą po pietų. Lietu
vių visuomenė iš plačios apy
linkės kviečiama atsilankai.

Žvalgae.

šioj anglių kasyklų apylin
kėje darbai jau pradeda‘šlu
buoti,* tai yra, dirba tik po 3 
ir 4, dienas į savaitę... Ang
lies kompanija sako, jog 
trūksta karų pervežimui ang
lies. Tai vėl sako, “oras per- 
šiltas,” ir panašiai. Bet tikra 
priežastis, tai bus ta, anglis 
labai pabrango — čia, ant vie
tos reikia mokėti po vienuoli
ka ir tryliką dolerių už toną 
(už 2,000 svarų), o anglyje 
vienas trečdalis yra visokių 
priemaišų, netinkamų kurui, 
kaip tai: akmenų, purvo, “bo- 
nių.” Nes per šiuos paskuti
nius metus ir laiko karo, dingo 
didžiausi kalnai visokių išma
tų iš anglies, viskas buvo su
versta į taip vadinamus “brea
kers” ir sumaišyta su gera 
anglim, ir pardavė už gerą 
kainą. Dabar tokią maišytą 
anglį pradėj-o grąžinti atgalios 
iš gana tolimų vietų.

Mainieriai tuoj pradės jaus
ti bedarbę.

LLD 12-tos kuopos nariai 
nutarė turėti paskaitą apie 
pirmutinę lietuvišką knygą, 
kuriai suėjo jau keturi šimtai 
metų. Paskaita bus vasario 9- 
tą, tai yra, sekmadienio va
kare, kaip 6-tą valandą, M. 
Pacenkienės kambariuose, 138 
3rd St., Wyoming, Pa.

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jci^u jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU- i 
DĖJIMO, RAUMENŲ GCLIMOi SCIATIKOS, i 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ Į 
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODA- I 
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB- | 
LETS del gerų pasekmių. Mes norime,, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne- 
siųskii. pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PIIARMACAL CO.
* 438 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

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

Newark 4, N. J.
' HUmboldt 2-7964

F. W. Shaljns 
.(Shalinskas) , 

Funeral Home 
į

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs il<i paskutiniam 

kavaikui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas'ahglfcs

\ ' 1

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

Tru ■ Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Fotografas
Traukiu paveikslus familiju, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų- padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-§ 
kalui esant ir<| 
padidinu toki o; 
dydžio, kokio pa-vi 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

ir Stone Ave. 
Broadway Line

visose dalyse miesto. • 
Tel Virginia7-4't99

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti 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 nepervelu.

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 j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. Į00 Tablet.elių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame. ' ' \

2. Balanced Brand Veg. Broths Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi, vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
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

Nvarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus s*u 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 Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi 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 
Uiaida.s. <

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

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.

Matthew A. 
lilYALSKAS

LAIDOTUVIŲ s 
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.,
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO. 

TUNERIS
Perbudavoja pianus di

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

L. I PIANO TONING & 
REPAIRING CO.

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
... s

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

* t

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Granid St. Brooklyn

Kviečiame visus narius, kaip 
LLD, taip ir LDS ir visus 
Laisvės skaitytojus dalyvauti. 
/Įžangos jokios nebus.

Po paskaitos turėsime, drau
gišką vakarėlį su arbata ir 
pyragąičiais. Gal turėsime ir 
knygą iš Centro, tai išdalin
sime. Tad nepamirškite ir, 
pribūkite anksčiau, pasikalbę-, 
sime.

Mūsų 12-tos kuopos jauyapie 
15 narių užsimokėjo už 1947 
metus. Likusieji turės progą 
pasimokėti 9-tą vasario.

Tad pribūkite.

Klerikalų, laikraščiai rašo,, 
jog raudonieji ir bolševikai 
užplūdo Floridą, bet pas mus 
kaip tik viskas atbulai — iš 
mūsų apylinkės, tai važiuoja 
visokį turčiai — parazitai ir 
kiti iš svetimo darbo gyvenan
ti. Na, ir klebonai. Štai, kad 
ir mūsų klebonas, ne tik pats- 
jau Floridoj, bet ir Elenukė 
tenai. Davatkėlės kalba, jog 
pirko sau locną vasarnamį. 
Kitų tautų klebonai taipgi ne
atsilieka — vieni jau ten mau
dosi, kiti rengiasi važiuoti ar
ba lėkt orlaiviais. Ir visi paaiš-r 
kiną savo parapijonam, jog, 
“sveikatai” pataisyti važiuo
ją ir atrodo, jog nuo didelio 
“persidirbimo”’ jie iš tiesų 
“serga.” Atrodo, tokie sutin- 
gę, lyg būtų aptinę. Nekurie 
mano, jog pefdaug taukais 
apaugę. Bet kaip ten nebūtų, 
jei nebūtų tos Floridos, tai 
mūsų dvasiškiem tėveliam bū
tų kaput.

Neperseniai čia numirė Mike 
Kurtinaitis. Priežastis mirties 
—nupuolė tropais piliečių 
kliube ir už kęlių vąlandų ra
do mirusį. Maikis daugeliui 
buvo žinomas, nes užlaikė 
l’arčiamą apie per 30 metų. 
Rodos, būtų nieko tokio ypa
tingo : gimė, gyveno ir mirė. 
Bet truputį dirstelėkim į Mai
kio biografiją. Dirbo anglių 
kasyklose, prigulėjo prie lie
tuviškos parapijos, pirko “biz
nį” ■— smuklę, sekėsi neblo
gai. Buvo turtingas, visi jį ži
nojo. Ateidavo klebonas kalė- 
dot, Maikis ne tik pavaišinda
vo, bet dar apdovanodavo po 
dešimtinę,’ taip sakant, buvo 
parapijonas numerio pirmo.

Bet pasibaigus gerlaikiam, 
Maikiš suvargo, gal liko ir į 
parapiją nemokėta? Paskuti-

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LDD 68 kp. susirinkimas įvyks 10 
d. vasario, 8 v. v. Laisves Choro sa
lėje,s 155 Hungerford St. Nariai da
lyvaukite, nes turėsimo išrinkti de
legatus į konferenciją, kuri įvyks 
kovo 30 d., Brooklyno, N. Y. Taip
gi jau turime knygą “Prisikėlusi 
Lietuva,” gausite, jeigu dalyvausite 
susirinkime. — Fin. Rast. -(32-33)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 10 d. vasario, 7:30 v. vak. 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Prašome 
nares dalyvauti ir naujų atsiveskite 
ir pasiimsite 'knygas, pereitų metų.
—A. W. (32-33)

HARTFORD, CONN.
Svarbios prakalbos įvyks vasario 

10 d., Bushnell Memorial, mažoje 
salėje (Colonial Room). Kalbės Mrs. 
Gusti Stridsberg, švedų, žurnalistė, 
rašytoja veikalų ir vadas Švedų Pa
galbos Teik. Kom., po visą Europą. 
Kalbos tema: “Demokratijos Proble
mos pokarinėj Europoj.” (Problems 
of Democracy in Post-War Europe). 
Pradžia 8 v. v. Kviečiame visus da
lyvauti. Prakalbos ruošia The North- 
West Club. (33-34)

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. vasario, 8 v. v. K. Steponavi
čiaus salėje, 344 Palisade Ave. Visi 
kuopos nariai yra prašomi susirink
ti. — Sekr. (33-34)

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas ii' šokiai, ruošiama Lie

tuvių Moterų Kliubo, po 414 Green 
St. Kovo 8 d., 7 v. v. Gera muzika, 
valgių, įsigėrimų ir pirmą sykį su
teiks koncertinę programą ^iarne 
mieste Sietyno Choras iš Newark, 
N. J. Bus duetų, solų, kvartetų, vy
rų oktetas ir kiti įdomūs muzikos 
dalykėliai. Kviečiame dalyvauti. — 
Kom. (Įžanga? Adm.).

WASHINGTON, PA. ,
LLD 236 kp. susirinkimas nuta

rė surengti balių 16 d. vasario, pas 
Ąntaną Gravelį, 1069 Idaho St. Kuo
pos nąpiai ir Komitetas užkviečia 
visus vietinius ir iš apylinkės drau
gus dalyvauti šiame baliuje, nes bus 
gera orkestrą, gros visokius šokius. 
Taipgi turėsime skanių užkandžių ir 
linksmų dainų. Užtikriname visiems 
linksmai praleisite laiką. — Kom.

(33-34)

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

MOULDERIAI
Prie Stalų, Mašinų, Roll-Over Mašinų, Side Floor 

Moulderiai ir Aslos Moulderiai.
FOUNDRĖS DARBININKAI

(Proga pakilti į moulderiavimą laiku 90 dięnų.)
COREMAKERS

7 A. M. IKI 3:30 P. M. ŠIFTAI 
GERA PRADINE MOKESTIS. NUOLATINIS DARBAS. 

KREIPKITĖS AR RAŠYKITE 
PRODUCTO MACHINE CO.

990 HOUSATONIC AVE., BRIDGEPORT, CONN.
(35)

, PROSYTOJAI
Patyrę prie rankinių mašinų. Nuolatinis dar
bas. Gera Alga. CLIFFSIDE GARMENTS, 
448 Palisades Ave., Cliffside Park, N. J.

Cliffside 6-3490.
(38)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
PATYRUSIOS OPERATORES

DIRBTI PRIE ROBES 
UŽDARBYS 65c IKI 85c Į VALANDĄ 

'NUOLATINIS DARBAS. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

ROBECRAFT
BREED BLDG., 16 MAIN ST., NORWICH, CONN, 

ar kreipkitės
ROYAL ROBES PLAINFIELD, CONN. (34)

niu laiku jau gyveno tik iš 
šalpos, kurią gaudavo iš val
džios kaipo senelis. Kada šis 
Maikis numirė, tai neskambi
no nė šv. Kazimiero bažnyčios 
varpai, kurios jis nariu ir rė
mėju buvo per kelis desėtkus 
metų. Nereikėjo nė mišių už 
Maikio sielą (dūšią), nes Mai
kis nebeturėjo pinigų! O kle
bonai vis skelbia, kad jiems 
rūpi kiekvieno krikščionio 
(kataliko) dūšios išganymas. 
Tai kodėl jie nepasirūpino iš
ganyti minėto Maikio dūšią? 
Juk pagal jų skelbimą, visi 
turi dūšias. Atrodo, jog dūšia 
be pinigu neturi jokios vertės. 
Ar taip ?

Keletą metų atgalios čia mi
rė tūlas laisvamanis J. K. Bet 
jis paliko pinigų, tai likosi pa
laidotas šv. Kazimiero kapuo
se ir su visom bažnytinėm ap
eigom.

O ve, Maikis mirė; nebuvo 
pinigų, nereikėjo nė mišių. Li
kosi palaidotas ant W. Wyo- 
mingo neprigulmingų kapų.

Tai gal bus pąmoka ir ki
tiem parapijonam, jog be pi
nigų nėra sielos arba (dūšios) 
išganymo.

Pittstonietis.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beef, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
G 536 has been išsued to thov undersigned 
i.o sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS 1’. STEFANIZZI 
(Rite-Beer Dists.)

212 Norman Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 534 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under- Section 
h07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 201 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

(Stanley’s Liquor Shop) 
(Stanley’s Liqlor Shop)

201 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS KORMEL & WILLIAM RUDOLF 

263 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6612 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. r

NAT SUSKIND
6612 — 17th .Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12429 has been issued to the undersigned 
to sell Ix-cr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
160 Willoughby Str., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTINE DE FRANCO
160 Willoughby St., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ( Control Law at 
731 Liberty Avenue.' Borough of ? Brooklyn, 
County of Kings, to be ’consumed off the 
premises.

SABINO DE CRESCENZO
731 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1286 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. MĄHJNKEN
Nostrand » , Brooklyn. N Y

REIKALINGOS
Moteriškes

%

ELEVATOR OPERATORĖS
44 Valandų Savaitė. Gera Alga 

Sekmadieniais Nedirbama

Duodama uniformos ir bliuskutės 
Nemokamai apdrauda po 3 mėnesių 

Ir daug kitų Šalpų

KREIPKITĖS j 
BUILDING

SUPERINTENDENT
886 MAIN ST.

BRIDGEPORT, CONN.
(33)

Scranton, Pa.
Seniai lauktoji knyga “Prisi

kėlusi Lietuva” jau aplaikyta, 
ir visi LLD nariai ją gaus prie 
pirmos progos. Būt gerai, kad 
ant sekančio susirinkimo visi 
draugai atsilankytų ir knygą 
pasiimtų, tai palengvintų sek
retoriui, nes nereiktų neštis 
atgal. Susirinkimas 'bus pas 
draugus Gluoksnius, 1256 Dia
mond Avė., 9-tą d. vasario, 2 
vai. dieną, nepamirškit.

* * *

Pereitam LLD susirinkime, 
kuris atsibuvo 12 d. sausio, pa
kilo klausimas, kad mūs draugi
ja surengtų vėl kokią pramo
gą, vakarienę, balių, ar tam pa
našiai. Na, ir ištinkp komisiją 
tą užmanymą įvykdyti. Bet ko
misija susidūrė su tokiais keb
lumais, kad net sunku įsivaiz
duoti.

Dalykas štai kame: Pas tau
tiškus ir rymiškus katalikus 
(žinoma, lietuvius) linksmintis 

•gavėnioj uždrausta, todėl su
skubo visus pasilinksminimus ir 
pramogas atlikt iki Užgavėnių. 
Na, ir mūs draugijai, kad ne
pakenkus kitiems (kitų srovių 
parengimams) būt reikėję ati- 
dėt parengimą net po velykų, 
bet tai per ilgai laukt, nes tą-r 
da jau prasideda pavasarinis 
sezonas, ir atsiranda kiti dar? 
bai.

Po ilgų ginčų susitarta, kad 
rengt; kad ir gavėnioj, tai ir 
rengia. O žinot ką rengia? Ugi 
skanią vakarienę su įvairiais 
pamarginimais. Koki tie pa- 
marginimai bus, tai sužinosit 
tik atsilankę. Tikieto kaina $1. 
Svetainė nors ta pati V. Meškū- 
no, bet gražiai išpuošta, nes ji 
jau “veteranų” kontrolėj ran
dasi. Todėl įsigykit tikietus if 
anksto, tai gaspadinės žinos dėl 
kiek ypatų gamint valgių. An
trašas: 134 W. Market St. Pra
džia 6 vai. vakare, nedėlioj, ko
vo (March) 2d. T, D.

. ......
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MIESTO TARYBOJE REZOLIUCIJA
VAISTUOS RINKIMU KLAUSIMU

Miesto tarybos aštuoni na-1 laikančios ąpmokamus distrik- 
riai, iš keturių partijų, bend
rai įteikė tarybai rezoliuciją, 
kuria ragina miesto tarybą pa
sisakyti prieš Albanėj valsti
jos seimeliui įteiktus Brees ir 
Williamson bilius.

Biliai yra atkreipti prieš j chionc ir Benjamin J. Davis; 
mažumas, kad jokia partija ar I darbiečiai Quill ir Connolly; 
atskiras asmuo negalėtų kan- į liberalų partijos Palestin ir 
didatuoti ir būti išrinktu prieš 1 Golberg; nepriklausomi repu- 
dviejų didžiųjų partijų valią, i blikonai Isaacs ir Mrs. Earle. 
Trumpai: | Viešas svarstymas tų bilių

Brees bilius uždraustų ke-! Albanėj įvyks šį antradienį, 
lioms partijoms 
susitarti remti viena kandida- 

tą‘ . . . . < .Williamson bilius reikalau
ja gauti kelis kart daugiau 
parašų, kad uždėti ir palaiky
ti kandidatą ant baloto. Po 
tiek galėtų surinkti tiktai pa-

tų lyderius, riebiai galinčios 
' apmokėti parašų 
partijos.

Prieš tuos bilius
•įteikėjuose yra 
i kaunsilmanai Pei

rinkėjams

rezoliucijos 
komunistai

uždraustu ke- Į Albanėj
ar grupėms i Atskiriems piliečiams ir orga

nizacijoms dabar laikas pasi
sakyti tuo klausima. Pačioje 
Albanėj prieš tuos bilius gerai 
kovoja 
seimelio
Kenneth Shorbell ir assombly- 
manas Samuel Kaplan.

Brooklyn© darbiečiai
nariai, senatorius

Brooklyniečiai Reikalą- i Nutarę Drausti Knygą, 
vo Apšvarinti Orą Patys Jos Neskaitę

Brooklyniečiai, M i d*w o od ; New Yorko miesto mokyklų 
Garden apartmentų gyvento-i viršininkai — Board of Super- 
jai praeitą ketvirtadienį buvo intendents — pasiryžo nu- 
pasiuntę delegaciją pas svei-j bausti “senelį” Amerikos re- 
katos department© viršininką 
Israel Weinstein, reikalauti, 
kad apvalytų orą. Jie nurodė, 
kas tas kaltininkas užteršimo 
oro, — tai Long Island Rail- tarė išmesti iš mokyklose skai- 
road, sakė jie. Į tomų knygų sąrašų garsaus šių

šeimininkės, vadovuose pa- dienų autoriaus Howard Fast’o 
sirinkusios miesto tarybos na- parašytą, vieną iš geriausia 
rį Peter V. Cacchione ir Mol
lie Mallinow, viršininkę Boro 
Park R endauninkų ir Vartoto
jų Tarybos, viena po kitai 
skundėsi gelžkelio daromomis 
skriaudomis jų šeimai. Vienos dar eis į švietimo tarybą — 
kūdikiui pažeista akis skrie- Board of Education. Tačiau 
jančio anglies trupinio. Kitos'toji taryba, jeigu garsaus ma- 
vyras įgavo nuolatinį čiaudii- siu balso nepasigirsta. papras- 
lį ir ašarojimą nuo nuolat už- tai, užgiri a 
rūkstančiu dūmų su suodžiais. ' mendacijas. 
Kiti pradėjo sirgti dusuliu. Sužinojus

O kas liečia švarą namuose, , nuosprendį, 
tai nė nebandyk — 
kės bijo langus atsidaryti. 
Skalbinius džiovinti rizikuoja 
tiktai tomis dienomis, kada 
vėjas iš priešingos pusės.

Šeimininkės reikalavo, kad 
kompanijai būtų įsakyta trau
kinius per, miestą leisti tik su • nepasako visuomenei, 
elektra. O jeigu tas nedaroma, 
tai tikriausia galima uždėti 
,ant kaminų sietus, kad nors 
suodžiai ir anglies gabalai 
skraidytų po orą.

Sveikatos komisionierius 
gyrė moteris už rūpinimąsi 
siedijos gerove. Pripažino, kad 
tie dūmai ir suodžiai kenkia 
susiedijos sveikatai ir kad 
gelžkelio firma turės daryti 
ką nors pataisymui padėties 
arba bus traukiama atsakomy
bėn.

I bausti
voliucionierių, anų laiku Ame- 

įrikos priešų torių pliekėją 
i Tomą Paine net ir po to, kada 
jau jo ir kaulai sutrūnyję. Nu-

parašytą, 
parsiduodančių knygų Citizen 
Tom Paine.

šios tarybos sprendimas dar 
nėra galutinas, tai tik taip va
dinama “rekomendacija.” Ji

pirmosios reko-

Miesto Departmental 
Prašo Daugiau $$

Miesto atskirų departmontų 
reikalavimai pravedimui rei
kiamo darbo yra 20 nuošimčių 
aukštesni už bendrosios, bu- 
džeto tarybos numatytos su
mos išteklius, pareiškė budžo- 
to direktorius Thomas J. Pat
terson.

švaros department© virši
ninkas William J. Powell rei
kalavęs $12,717,809 virš per
nykštės sumos, viso $56,439,- 
484. Sako, reikią naujų įran
kių ir padaugėję gyventojai 
priemiesčiuose.

Padauginimo 
kalavo parkų 
Robert Moses 
virš šio sezono

Robert F.

Veteranai Skundžiasi 
Blogais Butais ir 
Aukštom Rendom .

PAL Pradėjo Kumšty
nių Tumamentą

t '$■

Gyvenantieji laikinųjų na
mų projekto Manhattan Beach 
veteranai per savo Rendaunin- 
ku Sąjungą apsiskundė OPA, 
kad jų butai prasti ir kad 
porbrangiai už juos imama 
rondos. Jie moka po $21 nuo 
kambario? Jie sako, kad apy
linkėje gyvenantieji regulia
riuose namuose gyventojai mo
ka kur kas mažiau už gores
nius patogumus.

Sienos, skundžiasi jie, taip 
plonos, kad beveik nieko jospaskyrų rei-

komisionierius neuždengia. Per duris ir lan- 
— $3,500,000 I gus 
paskyrų. i 

Wagner, namų.
ir bildingų komisionierius, rei-.
kalauja $1,203,360 daugiau.
Sako, reikia pastiprinti 
pekciją.

PAŠTAS PRANEŠA

ins-

Brooklyn© pašto viršininkas 
Edward J. Quigley praneša, 
kad Lincolno gimtadienį, va
sario 12-tą, visi pašto skyriai i remti 
veiks nuo 7 iki 10 ryto. Ir laiš
kus išnešios tik 1 kartą. Cen- 
tralinis paštas, Washington ir 
Johnson Sts., visą dieną par
duos štampas ir priims siun
tinius.

švilpia trauklys, dar ir 
i žiurkių esama. Tai tik bara- I
kai, ne namai, sako vetera
nai. Tuo patimi jie skundęsi 
praeitą rudenį, bet į skundą 
nebuvę kreipta domės. Dabar 
OPA žadėjęs persvarstyti jų 
skundą. Veteranai pasiryžę 
gauti atydos. Jie dabar veik 
visi, 900 šeimų, yra organizuo
ti į rendauninkų organizaciją.

Policijos Atletiška 
pradėjo jaunukų kumštininkų 
turnamentui paruošiamuosius 
pratimus, juose dalyvaujant 
susiedijų jaunuoliams nuo 65 
iki 150 svarų. Susicdijose go
riausi laimėtojai paskui kumš
čiuosią visos apskrities, o vė
liau 'ir viso miesto parinktinių, 
kumštynėse.

Bronx parenkamosios kumš
tynės suruoštos penktadienio 
vakarą, vasario 7-tą, P AL Jau
nimo Centre, 2d<) E. 153rd 
St., Bronx. Sekamos toje pa
čioje vietoje įvyks kitą penk
tadienį.

Brooklyniečių parenkamosios 
įvyks antradienio vakarą, va
sario 11-tą, PAL Centre, 2nd 
Avė. ir 2nd St., New Yorke.

Ref erių yra Yustin Sirutis, 
PAL kumštininkų patarėjas.

Į šias visas kumštynes pu
blika įleidžiama nemokamai.

Lyga

Kongresmanas Celler Išstojo 
Priėš Varžymą Spaudos

Mūsų skaitytojai raginaro 
tuos biznierius, kuri* 

: tkelbiasi dienraštyje laisvėje

50

apie toki tarybos 
angliškas darbi- 

Šeiminin- ninku dienraštis Daily Wor
ker teiravosi, kuo pamatuoja
ma toks sprendimas. Sužino- I 
jos, kaip rašo tame laikrašty- ! 
je Arnold Sroog, kad:

Taryba būk gavusi reikalą- I 
vimą tą knygą prašalinti, bet! 

kas to I

MIRE
65

ne-

pa 
su-

m.
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Pavojingiausias Žmogus Pasaulyj!
. . . Gręsminglnusiu istorijoje adresu! Ma
tyk greitai-judančių, veiksmų pilną drnmą 

snipavimo ir anti-šnipavimo . . .
iš tikrovės ir laiku!
JAMES CAGNEY

“13 RUE MADELEINE”
su

Annabella Richard Conte 
Fi*nnk Latimore

>i' Ir puikus asmenų vaidinimas scenoje * 
Pirmą syk teatre pasirodanti Grade Fields 

The Debonairs >1< Beatrice Seckler
Extra: ARTHUR BLAKE

ROXY 7th Ave. ir 50th Street.

Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavintį ir 
virpantį scenos veikalą!

CAROUSEL 
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ir,šauniu 
orkestru.

Tikietai dabąr po $1.20 ir daugiau 
Vakare 8:30,

Popiet šeštad. ir Ketvirt. 2:30 
MAJESTIC THEA.

44th Street, West of B’way.'

Pamatyk Sekmingiausį Muzikali 
Veikalą ant Broadway!
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
šokiais, dainomis ir puikiu 
aktorių vaidinimu.

OKLAHOMA!
Tikietai po $1.20 ir daugiau.
Vakarais 8:30 ir popiet 2:30 
Ketvirtadienį ir šeštadienį.
ST. JAMES THEA.

44th Street, West of B’vvay

Smagiausia Istorija, Pilna 
Verčiančių Juoktis Nuolikių! 
Tikrai Juokdariška Komedija! 
Su Daugeliu Smagių Dainų!

Betty Hutton * Sonny Tufts

“Cross My Heart”
Dar ir Prietikių Filmą.

“SECRET OF THE WHISTLER”

' su Richard Dix ir Leslie Brooks

Brooklyn Flatbush
PARAMOUNT ir DeKalb Avės.

PRANEŠIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį, vasario 16 d., LDS 
kp. rengia puikų bankietą. American
Labor Party salėje, 4714 — 5th Avė. 
Muzika ir šokiai. Vakarienė bus 
duodama 5 v. v., o muzika 6. v. v. 
Bus geri valgiai ir tik už $1.60 as
meniui. Taksai įskaityti. Williams- 
burghiečiai bilietus galite gauti 
Laisves raštinėje. Tuojau įsigykite 
bilietus ir dalyvaukite vakarienėje.

(33-34)

Brooklynietis kongresmanas 
Emanuel Celler, 
grosimo teisių komiteto, išsto
jo prieš neamerikinės veiklos 
komiteto pasiūlymą versti no- 
angliškąją Amerikos spaudą 
talpinti raštų vertimus anglų 
kalboje arba atimti antros 
klasės pašto teises.

Pasikalbėjime su M. Mi
chael Potoker, neangliškųjų 
laikraščių redaktorių atstovu, 
kongresmanas Celler pareiškė, 
kad jis “besąlyginiai priešin
gas biliui, kaipo laužančiam 
spaudos laisvę...

“Nematau, kaip tas padėtų 
k a n d ž i o to j a m s n e a m e r i k i n i a-
me komitete. Jis būtų baisia 
skerspaine ir nelaime svetur- 
gimiui, kurio 
svietą ateina 
spaudoje.

“Būtų visišku pastūmėjimu 
atgal ir amerikiečiams, kurio 
susidurtų su geležine užlaida 
bandydami perduoti laisvės ir 
amerikonizmo pranešimus per 
kalbos užtvara.”

Tokio pat nusistatymo rė- 
narys kon- i mėjais jau pasisakė kongres- 

manai Helen Cahagan Doug
las iš Kalifornijos, John Blat- 
nik iš Michigan, Antonio M. 
Fernandez iš New Mexico.

Verti pasveikinti už tikrai 
d e m o k ra ti n i n u sista tym ą.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

TeI.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

vienatinė savi- 
neangliškoje

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

8 vakare

TONY’S

Kongresmanas sakė, kad 
demokratai prieš tai “kovos,” 
jeigu republikonai bandys tą 
bilių pravaryti kongrese.

UP-TO-DATE

BARKER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bahkietų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir 1.1. Pulkui 

■teičiui »u naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Vincent Kriaučiūnas.
amžiaus, gyveno 50 Hudson 
Ave., Brooklyn. N. Y., mirė 
namuose, po virš minėtu ant
rašu. Laidotuvės įvyks vasario 
10 d., Kalvarijos kapinėse, 
10 vai. ryto.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Margaret ir brolį John.

Laidotuvių pareigomis rūpi-
• naši graborius J. Garšva.

Conrad Tholen, 58 m., nu-
. kritęs ar nušokęs po traukiniu 

Canal St. stotyje, tapo sužeis- ;
Nugabentas į ligoninę.

reikalavo.
Esą, jie atradę knygoje “le- ■ 

Ii javų išsireiškimų,” bet nepa- į 
sako, kokie tie neleistinieji .iš- į 

’.ireiškimai.
Mažiausia du nariai prisipa- į 

žinę tos knygos neskaitę. Jie ! 
savo nuomonę sudarę iš tų 
jiems parodytų kelių išsireiš
kimų. *■ I

Visata eiga, sako darbinin-i 
kų laikraštis, rodo, kad tūli 
elementai mūsų šalyje yra pa
sinešę knygų deginimo orgijai 
ir kad visuomenė privalo tar
ti savo žodį pirm šio mėnesio 
26-tos. Tą dieną susirenka 
švietimo taryba.

Knyga nėra naujutėlė nei 
nežinoma. Nuo jos išleidimo, 
1943 metais, parduota 810,- 
000 kopijų vien tik brangio
sios laidos, neskaitant Modern 
Library ir World Publishing 
paskiau perspausdintų pigių 
kainų laidose.

Battery Tunelio Teks 
i Ilgai Laukti

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Italijos Premjeras de Gnspeli grįžta iš J. V. į Romi}. Vokietija... Matyk J. V.. la
kūnus mokinant vokiečių jautitiolius demokratijos! Munich... Matyk susprogdintus 
Hitlerio garbės sventnamius! Copenhagen... Matyk laidotuvių procesijų katalaiėit, 
Gustavo Adolfo, sudegusio per lėktuvo nelaimę! Anglija...Matyk karaliaus šeimų iš
plaukiant į "eros valios kelionę Pietinei, Afrikon! Indija... Matyk 2,500,000 indusų 
maldininkų kelionę į Ganges upę ir ,jų maudynes šventajame jos vandenyje! Indo- 
China... Matyk francūzų valdžios įteikiamų medalį karaliui Sisavaino-Vono. Matyk 
This is America filmų “BEAUTY FOR &ALE.”
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.
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VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

V
Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbyste 
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.

LINKSMAS BALIUS
Rengia Dr. Martin Luther Draugyste

Įvyks Šeštadienį,

Vasario 8 February
Gražioje Salėje

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street Brooklyn, N. Y, !

PAVIDIS RADIO ORCHESTRA
Gros Įvairius Kavalkus Šokiams

Pradžia 8 vai. vakaro

Įžanga 60c. Taksai įskaityti.

• Gerbiamieji; Dr. Martin Luther Draugijos- ba
liai visada būna linksmus ir draugiški. Tad il
sis balius* bus puikiausias visiems pasilinksmini
mas. Ateikite, pasivaišinkite ir prasilinksminkite.

ISTORIJA AVANTIŪRŲ IR VIRPANČIO ROMANSO. SLAPTINGŲJŲ RYTŲ Al' 
TANKUMOJ! SUJAUDINIMAI... VEIKSMAI... NUOSTABUMAI... REGINIAI...

Douglas Fairbanks, Jr.
Maureen O’Hara. * Walter Slezak

“SINBAD THE SAILOR”
PuikiomiH Techni-SpalvomiK 

su Anthony Quinn • George Tobias 
Nuolat Rodoma. Vidunaktį kas Naktį

BROADWAY ir 47th ST.

Smagi istorija apie mylimą rakalį, kuris viskam apsukrus, apart arklių!
BARRY FITZGERALD ❖ DIANA LYNN ❖ SONNY TUFTS

‘EASE COME, EASY GO”
xu Dick Foran * Frank McHugh

* Ir Šaunus Asmenų Vaidinimus Scenoje ••!:
THE INK SPOTS

Bella Fitzgerald
'Pip Tap ir Toe * Stump ir Stumpy

Extra: Cootie Williams Jo Triūba ir Jo Orkestras
Vidunaktį Vaidinama Kas Naktj

PARAMOUNT Broadway ir 43rd St.

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus

TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznių 
| knygas.

Pas jį galite kreiptis penk-
- tadieniais nuo 7 vai. vakarais. 

Šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

Iš Batterv-'Parko j Brookly- 
ną pravedamasis tunelis ne- 

i būsiąs atidarytas, kaip- buvo 
originaliai tikėtasi, 1948 me- 

i tų rudenį. Numatoma, kat.l sta- 
. tyba užsitęs iki 1949 metų. 
į Jo statyba irgi atsieis daug 
brangiau, negu buvo numatyta 
kai jis buvo suplanuotas, pirm 

( karo. Tuomet tikėtasi pasta
tyti už $84,000,000, dabar lė- 
Šuosiąs virš $100,000,000. 
Priežastis — visko pabrangi
mas.

“Spalvos yra natilraKs ir tikrovinės . . . visuomet turi didį pa- 
triuikhinuj savo vaizdingumu...” —N. Y. HERALD TRIBUNE

Client 
’ R|isįjos 

. ' įstato

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
į Sovietą Sąjungą 

ir visas kitas šalis, taigi ir į 
L e n k i j ą, čechoslovakiją, 
Vengriją,’ Austriją, Vokieti
ją, Franciją, Belgiją, Itali
ją, Rumuniją, Jugoslaviją.
SIŲSKITE MAHLER BŪDU
Greitam Pristatymui 
Pigiausiomis lėšomis

Visos Smulkmenos 
Sutvarkomos

Siuntiniai Įkainuojami 
Užsieniniai muitai 

išrenkami
Padėvėti drabužiai 

Cheminiai išrūkomi
Apdraudžiami pilnai vertei
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS

Maisto Pundelis No. 1, 
įskaitant visus muitus jr 
patarnavimo lėšas $10.98 

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitui ir 
patarnavimo lėšas $12.50 

t

Atneškite arba siųskite 
pundelius pas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS/
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN 

15 |»w*h . .

CAMMIDGE

PATIUC1A
'. . . $2474

Jaunas vyras, iŠ dokumen
tų sprendžiamas esant John F. 
Graham, Jackson Heights, ras
tas negyvas ant skiepo laiptų 
anartmentiniame name. 826

beauty <

«sS&

HENRY D. MAHLER, INC
Bronx—500 East 164th St.
Važiuot 3rd Ave. “L.” iki 161 St.

UATBJCf

9th Ave., New Yorke

i ”’aS^7-ta Savaite

STANLEY 7Hi Ml. bet. 
42 t 41 $T$.

Manhattan —
637 Second Ave.

Tarp 34th ir 35th Streets

Te!. MOTT fctAVEN 9.5300,

ROBERT LIPTON, Jeweler

Tel. ST. 2-2173 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais

ifcafciil. ■i’.i.nj-aAaįr. ........... >,,,.,.■ . • .te*?----------- *—'• *-




