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Spaudą.
Prieš Ji Kovojama.
Dar Apie Bierutą.
Ignorantai Negali Suprasti.

Rašo R. MIZARA

<

Jungt. Valstijų kongrese 
yra įneštas bilius, reikalaująs, 
kad kiekvienas neangliškas 
laikraštis, leidžiamas Jungti
nėse Valstijose, greta neang- 
liško straipsnio, koresponden
cijos ar žinios, talpintų anglų 
kalboje vertimą. Kuris to ne
darys, negalės naudotis pašto 
antros klasės teisėmis.

Jei šis bilius būtų padarytas 
įstatymu, tai, sakysime, kiek
vienas lietuviškas laikraštis 
turėti] būti spausdinamas 
dviem kalbom: lietuvių ir ang-

Panašiai būtų spausdinami 
*-*~ir kitų kalbų laikraščiai, ku

rių Jungt. Valstijose išeina 
virš 1,000.

Bet tai^ nebūtų įmanoma ! 
Tai reikštų neangliškosios 
spaudos uždarymą. Tai būtų 
aštrus smūgis milijonams ne- 
angliškai skaitančių, amerikie
čių !

Reakcininkai kongresmanai, 
kurie tą bd-rųGnešė kongresai!, 
tai puikiai žinp!

Ir ko jie nesugalvoja!. . .

Prieš tūlą laiką grupė Now 
Yorke leidžiamų neangliškų 
laikraščiu redaktorių susirin
ko ir nusitarė prieš reakcinin
kų pasikėsinimą kovoti.

Praeitą ketvirtadienį Capi
tol viešbutyje įvyko platesnis 
neangliškų laikraščių redak
torių pasitarimas, kuriame tar
ta kovą plėsti ligi reakcinis 
bilius nebus atmestas.

Visa eilė kongresmanų pa
sisakė prieš tą bilių; daug or- 
ganizacijii jau pasiuntė kon
gresui savo rezoliucijas, smer
kiančias reakcininkų užma
čias.

To neužtenka!
Visos organizacijos bei įstai

gos tai turėtų veikiai padary
ti.

Amerikiečių lietuvių draugi
jos, kliubai bei kitokios įstai
gos, nepaisant jų politinės 
krypties, testoja darban. i

Atsiminkime: jei tam biliui 
pavykti] patapti įstatymu, bū
tų užduotas 
visai lietuvių 
mai spaudai.

mirtinas smūgis 
kalboje leidžia-

pastabu apie 
prezidentą

Dėl mano 
naująjį Lenkijos 
Bierutą, išstojo Naujien;os, o 
jas pasekė Keleivis. Pastara
sis, kaip ir visuomet, nuplepa 
kur kas kvailiau.

Be asmeninio koliojimosi, be ' 
kurio Keleivis niekad neapsi
eina, jis primeta: “Bierutas 
buvo priėmęs Sovietų piliety
bę,” "Bierutas buvo Maskvos 
valdžios apmokamas agen
tas . .” ir t.t.

"Mokytam” Keleivio redak
toriui tiek galima pasakyti: 
Karo metu tūlą laiką prezi
dentas Bierutas gyveno Mask
voje, Mikolaičikas gyveno 
Londone, o prof. Langė gyve
no Amerikoje ir Čia buvo pri
ėmęs Amerikos pilietybę.

Na, ir kas tokio? Visi trys 
jie grįžo Lenkijon, kurios liau
dis Bierutą pastatė šalies pre
zidentu, prof. Langę (atsiža
dėjusį Amerikos pilietybės) — 
aukštu diplomatu, o Mikolai- 
čiką, kaipo liaudies priešą, vi
sai atmetė.

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą Leninas gyveno Šveicarijo
je, bet 1917 m. jis grįžo Rusi
jon ir sukūre tvirtą socialisti
nę valstybę.

Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą. prof. Masarykas gyveno ir 
dirbo Amerikoje, tačiau po 
karo jis grįžo Pragon ir su
kūrė nepriklausomą čechoslo- 
vakiją! »

Bet Keleivio ignorantui to 
nesuprasti!

Savaitraštis • "New Repu
blic” skelbia, kad Argentina
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MOLOTOVAS NUPEIKĖ JUNGTINIU 
VALSTIJŲ ATSAKYMAI PROTESTĄ 

DEL ĮŽEIDIMO SOVIETAMS
‘ Sovietai Sako, Amerikos Valstybės Sekretorius Neatitaiso 
Savo Pavaduotojo Achesono Šmeižto prieš Sovietų Sąjungą

Maskva. — Sovietu užsie
nio reikalų ministras Molo
tovas pranešė Amerikos 
valstybės sekretoriui G. 
G. Marshallui, kad Sovietu 
vyriausybė nesutinka su jo 
atsakymu į sovietinį protes
tą.

Sovietų Sąjunga protesta
vo dėl to, kad Deanas Ache- 
sonas, Amerikos valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas, 
sakė, kad užsieninė Sovietų 
politika esanti “agresyvė 
(užpuolinga) ir vis plačiau 
siekianti.” Taip Achesonas 
atsakė i senatoriaus Mc- 
Kellar’o klausimus, o tie 
klausimai buvo ir kaltini
mai prieš Sovietus.

Sovietai protestavo, kad 
Achesonas, taip tvirtinda
mas, “šiurkščiai ir priešiš
kai apšmeižė Sovietų Sąjun-

Atsiliepdamas į šį Sovietų 
protestą, Amerikos valsty
bės sekretorius Marshallas 
aiškino, kad Achesono pa
reiškimas “nebuvęs priešin
gas” Sovietų Sąjungai, o tik 
“atviras atsakykmas” į se
natoriaus McKellar’o klau
sima. Anot Marshallo, kon- 
stitucinė Jungtinių Valstijų 
valdžia reikalauja, kad jos 
valdininkai teisingai atsa
kytų į rimtus klausimus, 
kuriuos stato senatorių ar 
kongresmanų komitetai.

Dabar Molotovas pareiš
kė, jog Marshallas su tokiu 
aiškinimu neįtikina Sovie
tų, ir Sovietai laikosi tos 
pat nuomonės, kaip ir pir
miau, kad aukštas Ameri
kos valdininkas Achesonas 
neleistįn^i įžeidė Soviet. Są
jungą.

Vokiečiu Mokslininkas Tvirtina, kad Trys 
Vokiečiai Atomistai Dirba Sovietams

Goettingen, Vokietija. — 
Prof. Werner Heisenberg, 
žymiausias atominis vokie
čiu mokslininkas, sakė As- 
sociated Press žinių agentū
rai, kad trys buvę jo ben
dradarbiai atomistai parsi- 
samdę Sovietams dirbti ir 
išvykę į Rusiją. Tų atomistų 
vardai—prof. Gustav Hertz, 
kuris pastatė Vokietijoj cik- 
lotroną, atomų skaldymo 
mašiną; dr. Robert Doepel, 
fizikos mokslininkas, ir 
prof. Ludwig Bevilogua, 
Heisenbergo padėjėjas vo
kiečių atominių tyrinėjimų 
centre karo metu, Kaizerio 
Wilhelmo Institute, Berly
ne.

Prof. Heisenbergas pra
nešė, jog karo pabaigon vo
kiečiai Haigerloėhe jau tu
rėjo uraniumo krosnį, kur 
paprast, uraniumas perdir- 
b a m a s į plufoniumą — 
sprogstamąją atominę me
džiagą, kuri vartojama a- 
tom - bombose. Tą atominį 
įrengimą amerikonai užgro
bę 1945 m. pradžioj. Anot 
Heisenbergo, jis su savo 
bendrais ten stengėsi pakin
ky! atominę jėgą fabri
kams varyti, bet būtų reikė
ję dvejų metų laiko atomi
nei bombai pagaminti. Šiaip 
jis žinąs visus atom-bombos

neužilgo turėsianti atomo 
bombą.

O mūsų krašto "strategai” 
dar vis tebekalba apie "didį
jį sekretą.”

Ar ne laikas išmesti tą "se
kretą” iš galvos?

Ar ne laikas imtis griežtų 
priemonių, kurios vestų atomi
nės energijos pajungimą žmo
nių gyvenimui lengvinti, o 
bombas sulikviduoti?

Anglaį-Anierikonai Areštavo Į MOKSLININKAI REMIA LILIENTHALĮ
X* i- • • 1 v I TDTTM11TA OI/IDimi 1Šimtus Hitlerininkų už 

Karinius Sąmokslus
TRUMANO SKIRIAMĄ ATOMINES 

KOMISIJOS PIRMININKU
m

Naciai Ruošėsi Vest Vakarine 
Europą i Karą prieš Sovietus

sekretus, apart tūlų smulk
menų. Paskutiniu laiku Ar
gentina kvietė Heisenbergą 
kaip jos atominių darbų va
da, v

Jeruzalė.— Daugiau kaip 
30 nuošimčių Palestinos mo
kesčių anglai suvaitoja ten 
savo policijai ir kalėjimams.

Frankfurt prie Mainzo.— 
Anglai ir amerikonai sek
madienį savo valdomose Vo
kietijos srityse suėmė kelis 
šimtus nacių vadų, tarp jų 
ir tokius, kurie sakėsi turį 
mil tinųjų epidemiškų ligų 
bakterijų ginklą karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Anglų karininkai patyrė, 
kad tie- naciai planavo at
kurt savo valdžią ir milita- 
rizmą Vokietijoj ir vest va
karinę Europą į karą prieš 
Sovietus.

Anglai areštavo šimtus tų 
sąmokslininkų, o ameriko- 
'nai 31. Amerikiniame Vo
kietijos ruožte, be kitko, ta
po suimti šie: buvusieji 
rinktinės Hitlerio gvardijos 
(SS) oficieriai:

Generolai Kurt Ellersick, 
Ehrhardt Mueller ir Karl 
Kroeking; pulkininkai Wal
ter Schimmelpfeng ir Hel
muth Baunert ir eilė kapi
tonų, majorų ir kt.

Anglai areštavo Hansą 
Geo. Eismanną, buvusį na
cių bakterinio karo oficie- 
rių; dr.. Rolfą Wilkenninga, 
rinktinės jų gvardijos ofi- 
cierių ir svarbų karinių šni
pų vadą, organizavusį penk
tąją nacių koloną Holandi- 
joj ir Belgijoj pirm karo. 
Anglai taip pat suėmė pul
kininką Heinzą Klingą, 
rinktinės Hitlerio gvardijos 
skyriaus komandierių, ir 
daug kitų. Teiraujamasi a-

pie Martiną Bormanną, bu
vusį Hitlerio pavaduotoją, 
kuris gal dar esąs gyvas.

Tie vadai turėję slaptas 
naciškas grupes visoj Vo-

Nacių Reikalavimai '
Naujasis nacių judėjimas 

statė šitokius reikalavimus:
Sustabdyt Vokietijos fab

rikų mašinerijos ėmimą į 
karinius atlyginimus talki
ninkams.' Sustabdyt anglies 
gabenimą iš Vokietijos. Su
grąžint Vokietijai Rytų 
Prūsija ir Sileziją.

Paleist nacius iš kalėji
mų. Sustabdyt monopolinių 
ir pro-naciškų pramonių 
valstybinimą (nacionalizaci- 
ją).
Anot gen. Clay, tai Nacių
Saniokslas "“Nesvarbus”
Generolas Lucius D. Clay, 

Jungtinių Valstijų karinio 
gubernatoriaus pavaduoto
jas Vokietijoj, sakė, kad jis 
nepripažįsta jokios “didžios 
svarbos tam judėjimui, ku
rio vadai tik ką areštuoti.”

Juodosios Rinkos 
Peniukšliai

Anglų oficieriai sakė, jog 
šimtai nacių vadų gyveno iš 
juodosios rinkos^ biznių, o 
tuo tarpu tobulino savo ka
rini sąmokslą ir rinko dau
giau narių į slaptąją nacių 
organizaciją.

Republikonu Vadas; Senatorius Taftas Vadina Lilienthalį
• “Per Minkštu Link Komunistu ir Sovietu Rusijos”
Washington. — Mass, jos pirmininkus ir jie linki, 

Technologijos Instituto gal
va, profesorius Kari T. 
Compton atsiuntė laišką re
publikonų vadui senatoriui 
Va n de n be r gu i, ragindamas 
užgirt Davidą E. Lilientha
lį, kuri prez. Trumanas ski
ria pirmininku Jungtinių 
Valstijų Atominės Jėgos

vienas 
išradė-

Visa Eilė Unijų Reikalauja 
Atmest Priešingus Joms 
Sumanymus Kongrese

Washington. — Šią savai
tę visa eilė darbininkų vadų 
kalbės kongresmanų ir se
natorių komitetuose, reika
laudami atmesti sumany
mus prieš darbo unijas ir 
streiko teisę. To reikalaus 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green, Trauki
nių Darbininkų Brolijos 
pirmininkas A. F. Whitney 
ir atstovai CIO Amalgamei- 
tų Rūbsiuvių, Plieno Darbi
ninkų, Maisto, Tabako, Gu
mos Darbininkų ir Raštinių 
Tarnautojų Unijų.

SOVIETAI ĮSPĖJA 
PRIEŠ ŠNIPUS

MOKYTOJŲ STREIKAS 
BUFFALO J, N. Y.

Maskva. — Žurnalas Rau
donasis Laivynas įspėja, 
kad padaugėjo kariniai 
“priešų” šnipai. Jie šniukš
tinėja Sovietų armiją, laivy
ną, ginklus,.fabrikus, klau
sosi, ką žmonės kalba val
gyklose ir bando įlyst į so
vietines tarnybas. .

Buffalo, N. Y. — Sustrei
kavo 3,000 mokytojų; dėl 
to užsidarė 78 mokyklos, ku
rias lankė 60,000 mokinių. 
Dar nestreikuoja 20 moky
klų mokytojų.

Streikieriai reikalauja a- 
pie $1,000 daugiau algos per 
metus.

Miami, Fla. — 3 apsimas- 
kavę plėšikai išpiešė $74,- 
000 dainininkės Sophie Tu
cker pinigų ir brangumynų, 
kurie buvo padėti naktinia
me kliube.

žieminėj Greenland! joj e, 
netoli šiaurinio žemės ašiga
lio, nukrito Amerikos bom- 
banešis B-29. Siunčiama pa
galba 11-kai jo lakūnų.

Prof. Comptonas, 
iš atominės bombos 
jų, peikia tuos senatorius, 
kurie ieško priekabių prieš 
Lilienthalį. Taip politikie- 
riaudami, jie “kerta smūgį 
atominės jėgos išvystymui 
pramonės reikalams ir kari
niams tikslams”, sako prof. 
Comptonas. Jis praneša, 
kad ir dauguma kitų atomi
nių mokslininkų pripažįsta 
Lilienthalį tinkamu į Jungt. 
Valstijų Atominės Komisi-

Skųs Teismui Gub 
Dewey’o Sąmatą

New York. — Bus užves
tos bylos teismuose, kad at
mestų republikono guberna
toriaus Dewey’o biudžetą 
(lėšų sąmatą), kurį praeitą 
antradienį priėmė vieni tik 
republikonai New Yorko 
valstijos seimelio nariai. 
Demokratai atstovai neda
lyvavo biudžeto balsavime— 
jie streikavo, protestuoda
mi, kad gubernatoriaus pa
šaukti “smogikai” — valsti
jos policija neleido J seimelį 
atvykusios rendauninkų de
legacijos. Tuom gubernato
rius sulaužė valstijos kons
tituciją, kuri reikalauja, 
kad seimelis būtų visuomet 
publikai atdaras.

Lilienthal Būsiąs Užgirtas
Šiuos žodžius berašant, 

pranešama iš Washington, 
jog dauguma senatorių, tur
būt, užgirs Lilientahalį, 
kaip Jungt. Valstijų Atomi
nės Jėgos Komisijos pirmi
ninką, v

Lansford, Pa. — Tebe- 
streikuoja 6>000 mainierių 
'prieš algų kapojimus.

ROOSEVELTO PRIEŠAI-LILIENTHALIO PRIEŠAI
Washington. — Republi- 

konas senatorius Robertson 
pasisakė, kad jis priešinasi 
Lilienthalio skyrimui į A- 
merikos Atominės Jėgos 
Komisijos pirmininkus to
dėl, kad “Lilienthalis yra 
Naujosios Dalybos žmogus” 
(rooseveltininkas).

Taip senatorius Robertso- 
nas pripažino pamatinę 
priežastį, kodėl jis ir kiti 
republikonai ir nepažangus 
demokratai senatoriai kelia

tokį trukšmą prieš Lilien
thalį. Karščiausias tos bata
lijos vadas yra dešinysis 
demokratas senatorius Mc- 
Kellar. Jis ir jo parinkti 
“liudytojai” pasakojo sena
to komisijai, kad Lilientha
lis globojęs “komunistus ir 
draugavęs su New Yorko 
žydais,” kada jis buvo vy
riausias direktorius Tenne
ssee Valley Authority—ynil- 
žiniško tvenkinio ir vanden- 
elektrinės jėgainės projek
to.

■

Kokiais Sumetimais Jie Ko
voja prieš Lilienthalį

Tas darbas‘buvo atliktas 
valdžios lėšomis prie prezi
dento Roosevelto, ir nupigi
no elektrą tos plačios apy
gardos žmonėms. Kelios pri
vačios- ęlektros kompanijos 
už tai dabar per savo atsto
vus senate keršija Lilien
thaliui.

Kita priežastis, kodėl sen. 
McKellaiv ir bendrai reika
lauja atmest Lilienthalį, yra 
ta, kad jis nedavė “džiabų”

netinkamiems, jų perša
miems politikieriukams į 
minimą projektą. Tūli sen. 
McKellaro “svietkai” šnekė
jo, kad Lilienthalis atmetęs 
juos todėl, kad jie “ne ko
munistai...”

Dar kai kurie senatoriai 
priešinasi Lilienthaliui dėl 
to, kad jis yra žydų kilmės, 
nors Amerikoj gimęs ir au
gęs, — kaip rašė New Yor
ko Times( (užpraeitą sekma
dienį).

kad senatas jį užtvirtintų..
Taftas Gąsdina, kad Lilien 
th ai Atominėje Komisijoje 

Būtų “Pavojingas Ame
rikai.”

Senatorius Robertas Taf
tas, vienas republikonų tu- . į 
zų, pareiškė, jog jis bal- > 
suos prieš Lilienthalį. Savo * 
laiške senatoriui Vanden- 
bergui praeitos savaitės ga
le Taftas rašė, kad Lilien
thalis, girdi, “per minkštas, 
dalykuose, turinčiuose ryšių 
su komunizmu ir su Sovietų 
Rusija.” Pasak Tafto, tai 
Lilienthalis ir pačiu “savo 
.būdu netinkąs” į Amerikos 
Atominės Jėgos Komisijos1 
pirmininkus.

Taftas tęsia: “Jeigu Li
lienthalis būtų patvirtintas, 
tatai aš laikyčiau tikru pa
vojum mūsų šalies saugu- ... •
mui... Neabejotina, kad 
Tennessee Valley Authority 
(valdiškų darbų projekte) 

' buvo leista komunistų bran
duoliui gyvuoti, kuomet p. \ , 
Lilienthalis ten buvo” (di
rektorium).

Sen. Taftas įtaria, būk 
Lilienthalis buvęs linkęs pa
sidalinti visais atominiais 
sekretais su Sovietų Sąjun
ga. Jis taipgi pasakoja, kad 
per Lilienthalio politiką, 
girdi, buvę leista komunis
tam “prasikošti į daugelį 
valdžios biurų ir depart- 
mentų Washingtone.”

Palestinos Komunistai Šaukia: 
Šalin Analus! Palestina Turi 
Būti Žydu-Araby Valstybė!

Y

w y

Tel Aviv, Palestina. — 
Palestinos Komunistų Par
tija išleido atsišaukimą į 
Jungtines Tautas, kad tuo
jau įsakytų Anglijos kariuo
menei išsikraustyt iš Pale
stinos. Komunistai ragina 
Jungt. Tautas įsteigti ben
drą demokratinę arabų-žy- 
dų valstybę Palestinoje su 
lygiomis teisėmis vieniems 
ir kitiems. O kas liečia nau
ją žydų ateivybę, tai žydai 
ir arabai galės išvien spręs
ti šį klausimą. x ;

Chiny Komunistam 
Sekasi Mandžurijoj

Nanking, Chinija. — Chi
na komunistų kariuomenė 
bloškia Chiang Kai-sheko 
tautininkų armiją atgal pa
lei Sungari upę, Mandžu- 
rijoj. Komunistų vadai pa
reiškė pasitikėjimą, galų ga
le, laimėti prieš Chiang Kai- 
sheką. Tautininkai skelbia* 
kad jie apsupą komunistu 
tvirtovę Yenchow prie gele
žinkelio.
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Kaip Terorizuoja Tuos Lietuvius, Kurie 
Nori Grįžti į Tėvynę

Nemažai Pabaltijo žmonim kurie yra amerikiečių- 
anglų zonoj Vokietijoj ir Austrijoj, ten atsidūrė prieš 
savo valią — rašo P. Petronis. Jie buvo hitlerininkų po 
prievarta iš savo tėvynių išvaryti, arba apgavingai įvilio
ti į tuos spąstus. Žinoma, ten yra ir tų tautų hitlerinin
kų, kurie, prasikaltę savo tėvynei, b€go kartu su vokie
čiais ir tie elementai neleidžia norintiems grįžti į tėvynę.

Mattenberge — amerikiečių zonoj, barake No. 22, 
tarybinis pilietis Stankevičius pareiškė norą grįžti į tė
vynę. Logerio gaspadoriai bjauriai jį iškoliojo, ant sienos 
iškabino plakatą, paskelbdami, kad jis “bolševikas” ir 
pareikalavo į 24 valandas iš logerio išsinešdinti.

Latviai V. Murniks, J. Leiniks, J. Dombis ir J. Par
šas anglų zonoj iš logerio No. 3 rašo: “Kada mes pareiš
kėme, kad norime grįžti į tėvynę, tai logerio 
tvarkytojai mus iškoliojo, išvadino komunistais ir tuo pat 
kartu gąsdino, kad, kai tik grįšime Latvijon, tai ten mus 
sušaudys. Vienas iš logerio policininkų pareiškė, kad 
mus reikia sumušti, o tokių atsitikimų pirmiau yra bu
vę. Bet mes tuojau nuvykome pas Tarybų Sąjungos ko- 
mandantą, kuris rūpinasi grąžinimu išvietintų ir laimin
gai pasiekėm tėvynę.”

Wasserburge UNRRA viršininkai pavedė Pabaltijos 
Komitetui (kuris susidaręs iš lietuvių hitlerininkų) su
registruoti pabėgėlius. Į klausimą, ar jie nori grįžti į tė
vynę, patys komiteto nariai, nei neklausdami ten esamų 
žmonių, įrašė keturis vienodus pareiškimus, dėl ko “neno
ri grįžti,” būtent: (1) Nesutinka su tarybine politika. 
(2) Bijo sušaudymų. (3) Būk jų giminės jau sušaudyti 
ir (4) Nesutinka su žemės reforma.

Kodėl UNRRA viršininkai pavedė tą registraciją at
likti tiems fašistams? Todėl, kad tarpe UNRRA, ame
rikiečių ir anglų viršininkų yra nemažai tokių, kurie 
patys skleidžia anti-sovietinę propagandą. Taip mieste 
Ulm— amerikinėj zonoj, — kada Sovietų karininkas ma
joras Gorelovas kalbėjosi su išvietintais, tai į kambarį 
įėjo UNRRA darbininkė Miss Lundberg, kuri pareiškė, 
kad “komunistai nieku nesiskiria nuo hitlerininkų, kad 
būk didžiuma Pabaltijo gyventojų yra laikomi kalėjimuo
se.” Tai viena iš tų, kuri nesidrovėdama tarybinio oficie- 
riaus skleidė nacių propagandą. Anglų zonoj, Schleswin- 
ge, estę Hildą Grube britas UNRRA pareigūnas gąsdino: 
“Mes jus apsaugome nuo Sovietų vyriausybės, o jūs nori
te ten grįžti. Mes jus už tai pamokysime!”

Hitleriškai nusistatę Pabaltijo bėgliai leidžia loge- 
riuose savo laikraščius, kurie veda bjaurią kampaniją 
prieš Tarybų Sąjungą ir už karą. Vien lietuviai ten išlei
džia iki šimto laikraščių ir biuletinų. “Latvių Žinios” va
dino Tarybų Latvijos atstovą, dalyvavusį Paryžiuje Tai
kos Konferencijoj, “kvislingu.” Lietuvių laikraščiai skel
bia melus, būk “Sovietai likvidavo visus Lietuvos gyven
tojus.” Jie rašo, kad į vietą iš Vilniaus pasitraukusių len
kų, tai “atvežė lietuvius-mongolus.” Visi jie šaukia už 
karą, rašydami: “Netrukus bus karas'tarpe Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.” “Anglija kariaus 
prieš Sovietus.” “Tada vokiečiai, japonai ir mes būsime 
reikalingi Amerikai ir Anglijai karui prieš Sovietus.”

Taip veikia hitleriški elementai anglų-amerikiečių 
zonoj, kad neleisti grįžti į tėvynę tiems, kurie nori. Vie
nus jie gąsdina melais ir naciškais bauginimais, kitus 
fiziniai persekiodami. O dabar, kada UNRRA visai lik
viduojasi, tai logeriuose pilnais gaspadoriais lieka hitleri
ninkai.

Amerikoj jų sėbrai veda plačią kampaniją už aukas, 
kad palaikyti tas hitleriškas gūžtas. Jeigu ne tas smeto- 
nininkų - hitlerininkų teroras, tai tūkstančiai žmonių, ku
rie yra dar amerikiečių ir anglų zonoj, būtų jau grįžę 
į savo tėvynę ir laimingai gyventų. Jų grįžimas labai yra 
reikalingas, nes Lietuva neteko apie pusės miliono žmo
nių laike karo.

/ Lietuvoj žmonės labai reikalingi, kaip miestuose, taip 
ir žemės ūkyj. Vien iš Vilniaus išsikėlė virš 80,000 lenkų. 
Jų vietą reikia naujais gyventojais užpildyti. Atsibudavo- 
ja Klaipėdos prieplauka ir kiti miestai — ir ten yra rei
kalingi žmonės. Taipgi žemės darbams, durpių kuro ga- 

įmybai.
Lietuvoje įrengiamos elektros gaminimo stotys, tie

siami nauji plentai ir kiti keliai, atstatomi nacių sugriau
ti fabrikai ir tiltai, vis tai reikalauja žmonių.

O tuo kartu kelios dešimtys tūkstančių lietuvių yra 
atplėšti nuo Lietuvos, nuo savo tėvų, brolių, motinų, se
serų ir giminių! Laiko juos atplėštus nuo darbo, kurio 
tiek daug yra Lietuvoj.

t Prie tokių aplinkybių neišvengiamas reikalas įgaben
ai į Lietuvą kitų tautų žmonių, nes darbas reikalauja 
rankų, fabrikai reikalauja darbininkų, miestai gyvento
jų. Todėl, tie, kurie skleidžia melus, būk Tarybų Sąjunga 
“rusina Lietuvą”, patys yra kalti, kad jie prisideda prie 
sulaikymo apie 50,000 lietuvių nuo grįžimo į Lietuvą.

Kas turite giminių, kurie jums rašo iš pabėgėlių

KODĖL JIE PRIEŠ 
LILIENTHAL’Ą?

Jungtin. Valstijų se'nate 
šiuo metu “tyrinėjamas” Da
vid E. Lilienthal, kurį prez. 
Trumanas paskyrė atominei 
energijai globoti komisijos 
pirmininku. Vieta, be abejo, 
svarbi ir atsakinga, Lilien
thal yra liberalinių pažval- 
gų vyras, plačiai žinomas 

i vyriausiai dėl to, kad jį pre- 
zid. Rooseveltas buvo pa
skyręs TVA (Tennessee Va
lley Authority) direktorium 
ir tose pareigose Lilienthal 
parodė didelių sugabumų ir 
energijos.

Ar Lilienthal būtų geras 
atominės energijos globoji
mo komiteto pirmininkas ar 
ne, sunku pasakyti, bet ge
resnio kol kas niekas nepa
siūlė. Tūli amerikiečiai ma
no, kad Lilienthalo progra
ma, kurią jis buvo paskel
bęs, nesupuola su progresy- 
vės visuomenės pageidavi
mais.

Kaip ten bebūtų, Lilien- 
thalą turi pirmiau užgirti 
senatas, o tik tuomet jis ga
lės eiti pareigas, jam nus
kirtas prezidento. Ir štai se
nate iš niekur nieko buvo 
sukeltas skandalas: Tenne
ssee valstijos senatorius, re
akcininkas Kenneth Mc- 
Kellar, pradėjo prieš Lilien- 
thalą karą. Girdi: Lilien
thal esąs komunistas! Jis 
toks ir kitoks! Dėl to, girdi, 
jo negalima užgirti.

Tuojau atsirado McKella- 
r’io šalininkų ir jau trečia 
savaitė tas vyras (Lilien
thal) “tyrinėjamas.”

Kiekvienas, kuris žino ką 
nors, žino, kad Lilienthal 
nėra komunistas neigi jiems 
prijautėjas. Bet paaiški, 
kad sen. McKellar turi ką 
kitą mintyje. Lilienthalo tė
vai yra atvykę iš Europos ir 
jie esą žydų tautybės. Pats 
sen. McKellar pareiškė, jog, 
girdi, negalima pasitikėti 
pirma amerikiečių generaci
ja!

Čia, matyt, glūdi visa pa
slaptis, kodėl McKellar ir 
kiti taip kovoja prieš Lilien
thalo užgyrimą.

Pirmoji amerikiečių gene
racija jam esanti “nekošer”, 
žydų kilmės amerikietis jam 
“nekošer”!

Argi tai ne aiškus hitleriz- 
mas? Ar ne panašiai kadai
se kalbėjo bjaurios atmin
ties Hitleris, ieškodamas 
“tikrųjų arijų”?

Jeigu senate susidarys 
daugumas senatorių, kurie 
McKellario paklausys ir su

juo balsuos prieš Lilientha
lo užgyrimą, tuomet bus 
aišku, ko senatas siekiasi.

Reakcininkai viską prade
da su “komunizmu”. Jie tai 
dažniausiai daro tyčia, ge
rai žinodami, kad asmuo, jų 
puolamas, nėra komunistas.

Raudonbaubizmas — jų 
priemonė progresyv. žmo
nėms kryžiuoti, Bet jie tu
ri žinoti, kad anksčiau ar 
vėliau Amerikos žmonės 
praregės ir supras, ką toki 
šauksmai reiškia.

Visame kultūriniame pa
saulyje komunistai šiandien 
užima pačias žymiausias 
valdžiose vietas, bet Ameri
koje reakcininkai siekiasi 
net ir nekomunistus pažan
gesnius žmones padaryt ko
munistais ir juos kryžiuoti.

Visa tai žemina mūsų ša
lį kultūringojo pasaulio a- 
kyse. Visa tai didžiai ken
kia mūsų krašto reikalams.

Ar ilgai taip bus?

APIE JAPONIJOS 
KOMUNISTUS

“The Worker” iš vasario 
16 d. spausdina įdomų. Da
vid Arnold’o straipsnį apie 
Japonijos komunistus.

Straipsnio autorius nuro
do, jog baigiantis karui (t. 
y., kai Japonija buvo pri
versta pasiduot) ten Komu
nistų Partija buvo beveik 
visiškai pakrikdyta: jos vei
kėjai nariai buvo sukišti į 
kalėjimus, kiti išžudyti, o 
kurie nebuvo kalėjimuose, 
negalėjo susirinkti.

Tačiau dirva 'komunisti
niam judėjimui ten buvo la
bai trąši, nepaisant visokių 
skerspainių.

1945 m. spalių 1 d. buvo 
paleisti Japonijos politiniai 
kaliniai; tą pačią dieną 4 
v. p. p. įvyko didžiulis masi
nis mitingas, — mitingas, 
perpildęs erdvią Tokio audi
toriją. Ant si'ėnų žėrėjo šū
kiai: “Tegyvuoja Komunis
tų Partija”, “Suimti Visus 
Karo Kriminalistus.”

Politiniai kaliniai, vos iš
ėję iš katorgų, sėdėjo es
tradoje. Kai kurie iš jų bu
vo iškentėję po 18-ką metų 
vienutėje — t. y., atskirti 
nuo kitų kalinių, — ankšto
se kamaraitėse.

Tą pačią dieną buvę kali
niai išleido lapelį į mases, 
pateikdami savo 10-ties 
punktų programą. Jie pa
miršo praeitį, kančias, per
sekiojimus ir grobėsi už 
darbo, už ateičiai gairių nu
statymo.

Išmarginta spygliuotų vielų tvoromis, Palestina, vis 
daugiau pradeda atrodyti į ginkluotą kempę, Anglijai 
žodžių kovą pakeičiant j ginkluotą. Visi tiesioginiai ne
surišti su Anglijos interesais Palestinoje anglai iškraus
tyti.

kempių, tai patarkite jiems neklausyti smetonininkų-hit- 
lerininkų propagandos, bet grįžti į savo tėvynę ir dirbti 
jos atstatymui. \

Šiandien Japonijos Komu
nistų Partija turi 40,000 na
rių, tačiau tai nepasako vis
ko. Įvykusiuose praeitais 
metais parlamento rinki
muose, už komunistų kandi
datų ‘sąrašą buvo paduota 
arti du milijonai balsų. Par
tijos organas, “Raudonoji 
Vėliava”, išeidinėjanti pen
kis sykius per savaitę, turi 
300,000 tiražą; galėtų spau- 
dinti 1.000,000, jei okupaci
nė valdžia (Mac Arthur as) 
leistų jiems gauti daugiau 
popierio.

Dabartiniame Japonijos 
parlamente yra šeši komu
nistai. Sekamame parla
mente, partijos vadai mano, 
komunistų ‘ bus nemažiau 
25.

Partijos įtaka Japonijos 
darbininkuose labai didelė- 
tai pripažįsta ir komunistų 
priešai. I

Japonijos Komunist. Par
tijos generaliniu sekreto
rium yra Kiujiči Tokuda, iš 
profesijos advokatas, bet 
paaukojęs savo gyvenimą 
komunistiniam judėjimui. 
Jis yra iškentėjęs 18-ką me
tų karcery j. ♦

Sanzo Nozaka kitas žy
mus Japonijos komunistų 
vadas ir parlamento atsto
vas; 15-ką metų jis išbuvo 
ištrėmime — kitose šalyse, 
bet su Japonijos pogrindžiu 
Nozaka palaikė nuolatinius 
ryšius. Karo metu, beje, No
zaka buvo Chinijoje ir ten 
mokė japonus, pakliuvusius 
į chiniečių nelaisvę!

Mr. Arnoldas, paminėtojo 
“The Workeryj” tilpusio 
straipsnio , autorius, beje, 
tarnavo Jungtinių Valstijų 
okupacinėje armijoje Tokio 
mieste ir jis apie komunisti
nę veiklą ten patyrė iš pir
mųjų šaltinių, — iš pačių ja
ponų komunistų.

International Ladies Garment Workers Unija do
vanoja šeimai ir šaliai velionies prezidento Franklin D. 
Roosevelto biustą.’ Iš kaires unijos viršininkas David 
Dubinsky, Eleanor Roosevelt ir skulptorius G. W. De- 
rujinsky.

Strazdas Nušovė I *ro Šalį

“ŽEMĖ MAITINTOJA” 
ANGLŲ KALBOJE

Laisvės skaitytojai, be 
abejo, atsimena Petro Cvir
kos apysaką “Žemę Maitin
toją’”, kuri buvo spausdin
ta Laisvėje prieš keletą me
tų.

Šiuo metu Vilnis pradėjo 
ją spausdinti angliškame 
savo skyriuje. Apysaką pa
vadino “Mother Earth” 
(Motina Žemė) ir redakcija 
žada ją spausdinti (kiek 
tiek sutrumpintą) per Vil
nį tąsomis.

JUGOSLAVIJOS 
KOMUNISTŲ ORGANO 
SUKAKTIS

Iš Jugoslavijos praneša
ma, kad to krašto komunis
tai šiuo metu mini savo or
gano “Borba” (Kovos) 25- 
rių metų gyvavimo sukaktį. 
“Borba” šiuo metu išeidinė- 
ja dienraščiu.

Buvo laikai, kada šis laik
raštis buvo žiauriai perse- 
kiotas, leistas slaptai, —tai 
laikai, kuriais viešpatavo 
Jugoslavijoje M i c h ailovi- 
čiaus plauko žmonės, ku
riems rūpėjo išnaudotoji! 
klasės interesai, kuriems 
rūpėjo, beje, slopinti kroa
tus, slovėnus ir kitas tauti
nes mažumas, serbų šovini
stų slegiamas.

Šiandien Jugoslavija —fe- 
deratyvė liaudies respubli
ka. Visos tautos ir tautelės 
ten yra lygios, ne kaip se
nojoj Jugoslavijoj.

Šiai naujajai gadynei pri
artinti, be abejo, labai daug 
pasitarnavo laikraštis “Bor
ba”, šiuo metu minįs savo 
25-rių metų sukaktį. “Bor
ba” šiandien įtakingiausias 
dienraštis visoje Jugoslavi
joje..

Laisvės num. 6-tam aš pa
reiškiau vienminčiams Laisvės 
skaitytojams, kad padariau 
Naujų Metų pasižadėjimą, kad 
daugiau nebeužsiprenumeruo- 
siu ir nebeskaitysiu So. Bosto
no “Atgaleivio,” kuris pirmiau 
buvo “Keleivis.”

Num. 3-čiam to “Atgaleivio” 
Strazdas savo šlamštiškuose 
rašiniuose sako, kad “vienas 
Stalino saulės redaktorius 
Brooklyno Laisvėje rašo.” čia 
jis paduoda ištrauką iš to ma
no pasižadėjimo ir paskui iro
niškai iš viso pilvo sušunga:

“Tai bent pasižadėjimas!”
Taip, Strazdeli, mizernas 

paušteli, aš jaučiuosi, kad šitas 
mano pasižadėjimas yra ge
riausias iš visų mano pasižadė
jimų, kokių tiktai aš esu kada 
nors padaręs. Ir aš manau, kad 
kiekvieno susipratusio lietuvio 
darbininko yra priedermė pada
ryt tokį pat pasižadėjimą.

Tegul skaito “Atgaleivį” at- 
galciviski gaivalai. Bet mum, 
susipratusiem darbininkam, 
ne pakeliui.

Dabar grįžkim prie to Straz
do cieliaus. Jisai rašo: “Bet 
Laisvės redaktorius ir savo pa
sižadėjimą sufeikino. Jis Kelei
vį vis dar gauna ir jį skaito at
sidėjęs. Tas patarimas taiko

mas eiliniams nariams, kad ne
nukryptų nuo linijos.” .

Aš laukiau, kad Laisvės re
daktoriai pareikštų ponui 
Strazdui, kad jie neturi nieko 
bendro su tuom mano pasiža
dėjimu. Bet čia matosi, kad mi
nėti redaktoriai mano, jog ge
riau būtų su plikiu peštis, ne
gu su Strazdu kritikuotis. Dėl
to, kad tas žmogelis yra nupuo
lęs žemiau kritikos. Tai per tai 
jį ir ignoravo.

Bet aš, informuodamas poną 
Strazdą, pareiškiu, kad aš re
daktorium niekuomet nebuvau, 
nesu, ir nė tos ambicijos netu
riu juomi kada nors pastoti.

O jeigu ponas Strazdas da 
netiki, kad aš ne redaktorius, 
tai aš duodu šitokį patarimą: 
sudėkime mudu nors po $100, 
tada aš pasirodysiu be jokio 
slapyvardžio. Taigi, jeigu tada 
tamsta prirūdysi pasauliui, kad 
aš redaktorius, tai tie $200 ga
lės nueit į kišenių tavo tėvo, ar 
kaip jūs ten sakot, “Maikio tė
vo.” Bet jeigu to negalėsi pa- 

i daryt, tai tada žinoma, tie du 
! šimtai smekių turės nudardėt 
' į Laisvės budžetą.

What do you say, mister 
Strazdas, is that a bet?

Exkeleivinis.

Besiartinant Trečiajam De- 
. mokratinių Am. Lietuvių 

Suvažiavimui
Šį menesį ir pradžioje 

ateinančio, eis atstovų rin
kimai į Tretįjį Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Su
važiavimą. Kolonijose pasi
ruošimai eina gan sėkmin
gai.

Mandatus išrinktų atsto
vų prašom siųsti Centro 
sekretorei pirm Suvažiavi
mo; tuonri sutaupysiu! Su
važiavime laiko, formalumų 
atlikimui.

Suvažiavimo dienotvarkis 
eis sekamai: — Pirmoji se
sija prasidės kaip 9 ryte, 
Grand Paradise svetainėje, 
Grand ir Havemeyer St., 
Brooklyne, kovo 30 d., 1947.

Suvažiavimui susiorgani
zavus, pagrindiniai bus dis- 
kusuojama: — 1. Amerikos 
lietuvių vaidmuo 1948 metų 
prezidentiniuose rinkimuose 
ir mūsų santykiai su įvai
riomis politinėmis partijo
mis bei grupėmis. 2. Lietu
vių dalyvavimas industrinė
je kovoje už pagerinimą sa
vo būvio. 3. Pirmosios lie
tuviškos knygos minėjimas 
ir Amerikos lietuvių kultū
riniai ryšiai su Lietuva.

Kiekvienas demokratinio 
nusistatymo lietuvis yra 
kviečiamas, susirinkimuose 
ir per spaudą, diskusuoti 
Suvažiavim. patiektus klau

simus ir kelti naujus suma
nymus, kuriuos Suvažiavi
mas turėtų spręsti.

Minėjimas 400 metų lietu
viškos knygos sukakties 
ruošiamas visu spartumu. 
Miestuose, kur paroda įvyks 
komisijos lai praneša Cen
tro sekretorei parodos vie
tą ir laiką: mat, Centras 
pagamins plakatus parodos 
garsinimui, kurie bus pri
taikyti kiekvienai kolonijai.

Laiko iki Suvažiavimui 
nedaug beliko, šiomis pa
skutinėmis savaitėmis kolo
nijų veikėjams teks rūpes
tingai pasidarbuoti didžiulio 
įvykio sėkmingam pasiruo
šimui.

Siųskite S u v a ž iavimui 
sveikinimus, nes abu įvykiai 
sudarys pusėtinai išlaidų.

K. Petrikienė, DALC, sekr.
221 So. 4 St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Jeruzalė. — žydai terori
stai, susprogdindami didžiu
lį anglų žibalo vamzdį dvie
jose vietose, sustabdė žibalo 
traukimą iš Irako į Palesti
ną.
-----------------------2-ras puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Vasario 25, 1947
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1-8-47 FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)
Fabrikas? Ne, jis ten negrįš, kad juok
tųsi, kumščiotų jį. Staiga jam dingtelėjo 
mintis, kad gali fabrike atsirasti prižiū
rėtojo vieta. Žinoma, ji jam tiktų, juo 
pasitiki dabar fabriko vadovybė, jis pa
žįstamas. Ir po to, kai... Frankas panari
no sunkią, sudaužytą galvą į rudeninio 
sprinkoto apykaklę ir nešė, stūmė savo 
išnarintus kaulus. Skausmas vėl grįžo 
ir kiekvienas praeivių žingsnis atsiliepė 
jo kūne, kaip naujas lazdos smūgis.

Armija? Juk jam sakė: — jūs jaunas, 
dar galite pasidaryti generolu... Taip, jis 
galėjo dabar dirbti pirmą pakliuvusį po 
ranka darbą, kad ir prasčiausią, kad ir 
juodžiausią, jeigu tik už jį bus padoriai 
mokama. Jis nenori kančių, nenori dau
giau būti valkata, nori gyventi, kaip ir 
visi, naudotis gyvenimo visais malonu
mais, prasimušti, būti viršūnėje, nu
bausti pavydu, savo didybe kankinti 
tuos, kurie jį mušė, juokėsi iš jo, pasida
ryti vienu iš, fabriko direktorių ir pamo
kyti prakeiktus socialistus, ir visus ki
tus smulkias žiurkes, kuriems nelemta 
pakilti, bet žūti, suvirti špižo katiluose, 
padvėsti tarpvartėse, kasyklose.

Jis nežuvo. Jis buvo panašus karštam, 
ištirpytam metalui, kurį gyvenimo šal
tis, nepasisekimai sutvirtino, kaip šaltas 
vanduo.

Frankas nusikapstė pas bosą ir išsi
gandęs jo globėjas nebenorėjo net įsileis
ti pas save, kad Franko sužalota galva 
neišgązdintų jo vaikų. Bosas palaikė 
Franką girtu. Bet Frankas skundėsi: 
matote ką padarė iš manęs tie streikai. 
Socialistai prižadėjo mane užmušti, jei
gu aš pasiliksiu priį fabriko. Areštuoki
te, suimkite juos, jie gali mus visus su
naikinti.

Bosas pasakė,ykad labai gaila, jis pats 
esąs iš fabriko pašalintas ir visai nežino 
dėl ko. Dvi valandos, kai su streikuojan
čiais buvo susitarta, ir rytoj prasideda 
darbas.

—Kas gi bus jūsų vietoje, misteri?— 
paklausė Frankas sujaudintas šita gera 
žinia.

Bosas pasakė, kad esąs paskirtas nau
jas. A, reiškia Frankas jiems nebereika
lingas! Užmiršoyr paliko, kaip šunį. Ta
da Frankas prašė kad jam atlygintų už 
perneštas kančias ir paniekinimą, už su
žalojimą, kuris vertas dviejų tūkstančių 
dolerių. Ko gero, jis ir darbo negausiąs, 
nes į fabriką nenorįs grįžti, kur jį gali 
visai primušti.

Bosas atsakė, čia ne mano reikalas, 
kreipkitės į teismą, prašykite misterių 
direktorių, iškelkite ieškinį, paieškokite 
advokatą, nueikite pas daktarą tegul 
įkainuoja jūsų guzus ir pūsles. Už kiek
vieną po» penkiasdešimts dolerių. Ir jeigu 
jūs žinote kas tokie mušė, galite pranešti 
polismenams.

Frankas nežinojo, kas jį mušė. Vienas 
iš jų tik sakė, kad jo dantų nesurinks vi
soje šiaurės Amerikoje, jeigu dar pasi
suks apie fabriką. Tasai rėkęs labai plo
nu balsu. Na, čia ne įrodymas, sakė bo
sas, — plonais balsais rėkiančių Naujor- 
ke labai daug.

— O dėl darbo, jūs galit nenusiminti. 
Neseniai prie manęs kreipėsi iš Gelbėji
mo Armijos. Jiems reikalingas vienas 
apsukrus rėksnys. Jeigu turite gerą 
gerklę, ir mylite Dievą, — garantuoju, 
uždirbsite nemažiau, negu prie katilų.

•
t

Viljamas Butsas, Gelbėjimo Armijos 
Steigėjas, geradaris senukas, kurį am- 

nai kankino himarojus, susilaukė tik
rojo savo kareivio — Prano Krukelio. 
Frankas niekuomet netikėjo, kad jam 
gyvenime teks labdario, sielų ganytojo 
rolė. Jis įstojo į A. S. korpusą, kai tik 
susitarė dėl atlyginimo ię darbo sąlygų. 
Toji armija turėjo labai kilnius tikslus: 
išvaryti iš žmonių velnią, grąžint iuos 
prie tikro tikėjimo, būti mielaširdingais, 
aUosniais ir gelbėti savo vargšus brolius, 
remiant juos medžiagiškai, bet svarbiau
sia — gryninant ir skaidrinant jų pa
klydusias sielas. Armijos 7 kariai buvo 
verbuojami iš neturtingųjų sluoksnių-—

vyrų, moterų ir vaikų. Išlavinti ir išdre
siruoti pamokslininkai, Dievo žodžio 
skelbėjai, amžinos laimės, dangaus ir 
meilės pranašai, muzikontai, religinių 
himnų giesmininkai, aistringi Evangeli
jos ir šventraščio aiškintojai buvo daro
mi iš naujokų, kurie paskum būriais 
sklaidėsi miestuose, miesteliuose^ aikštė
se ir kaimuose, čia giedodami, čia griež
dami, ragindami žmones gyventi Vieš
patyje, pasakodami didžiąją gyvenimo 
tiesą, kad savo gyvenimu visi žmonės esą 
žemėje lygūs. Turtingi, vargšai, milijo
nieriai ir valkatos, polismenai ir kali
niai, surakinti kančių invalidai ir mili
jardieriai — visi Viešpaties vaikai ir vi> 
si lygūs jo akyse. Tik vieniems Dievas 
daug davęs, padaręs turtingais, kitus el
getomis ir vargšais. Tačiau iš pirmųjų, 
jeigu jie nori įsigyt Aukščiausiojo malo
nės ir sėdėti amžiname rojaus gėrybių 
sode, turi parodyt nelaimingiesiems, at
seit, žemės Lozoriams, širdį. Jie turi 
kiek kas galėdamas aukoti rūbais, val
giu ir pinigais, šelpti nelaiminguosius 
savo brolius, — našles, ligonius, pasly
dusias moteris, ir karštų maldų bei pa
šalpų pagalba gelbėt savo ir saVo brolių 
sielas iš velnio nagų. Kur tik kildavo 
streikas, angliakasių, skerdyklų darbi
ninkų maištai prieš ginkluotus šerifus, 
kur tik išbadėjusių minios parodydavo 
pastangų priešintis prieš nelygumus gy
venime ir kur labiausiai buvo pastatę 
tvirtoves socialistai — ten amaru, pul
kais buvo siunčiami Gelbėjimo Armijos 
būriai, kurie jau giesmelėmis, jaū muzi
ka, karštomis prakalbomis paklydėlius 
liepė nurimti, nusižeminti, būti romiems 
dvasioje ir suminkštinti širdis. Ten iš 
liepsningų tribūno lūpų sklido žodis — 
gerbk savo poną, asilą ir tarnaitę.

Neretai būdavo, kad Gelbėjimo Armi
jos būrius užpuldavo socialistai, vadin
dami juos rėksniais salaveišiais, šventa- 
kupriais ir kitaip. Bet ne visur Gelbėji
mo Armija pralaimėdavo mūšius. Ją rė
mė stambūs pramonės magnatai, gera
dariai, jausmingi filantropai milijonie
riai, biržų spekuliantai, bankininkai, pa
prasti biznieriai ir nuskarmaliavę val
katos. Ją rėmė visi tie, kurie jautė jos— 
tarpininkės —rolę tarp skurdo, ašarų ir 
pertekliaus, turto ir lėbavimo, svetimų 
krauju ir prakaitu uždirbto. Bet ji tar
navo tik paskutiniesiems. Jį buvo geriau 
negu alkoholis ir opiumas.

Nuo savo milijoninių kapitalų jie da
vė smulkius nuošimčius šitai besiplečian
čiai ir reikšmingai organizacijai, aukojo 
iš savo garderobų panešiotus rūbus, ba
tus, skrybėles, o iš savo virtuvių, — šau
nių puotų, valgių likučius.

Armija turėjo dideliuose. Amerikos 
miestuose įsteigus savo ligonines, drau
gijas kovai su savižudybėmis, prieglau
das, nakvynės namus, valgyklas ir darbo 
stovyklas, vedybų skyrius ir laidojimo 
kontoras. Ji buvo tvarkoma beveik tikros 
armijos principais: pulkai, korpusai, 
skyriai, batai i jonai, viršilos, leitenantai, 
majorai, kapelmeisteriai. Labiausiai 
pasižymėjusiems sielų ir kūnų gelbėto
jams buvo suteikiami ordenai, pasižymė
jimų lapai, o senatvėje skiriama pensija.

Šiek tiek pamokytas apie armijos tik
slus ir jos darbuotę, Pranas Krukelis, ar
ba Frankas, iš karto gavo gerą paskyri
mą, — vienoje gelbėtojų grupės orkestro 
filijalėje mušė būbną ir išpildė porą te
atrališkai religiškų scenų. Sielų gelbėto
jo rolė, kuri jam anksčiau atrodė bergž
džias daiktas, nešė jam per savaitę du 
kartus geresnį pelną, negu fabrike. Ir 
darbas buvo kur kas malonesnis, — prieš 
akis buvo visuomet gražus žiūrovų ir 
žioplių būrelis: miestiečiai, biznieriai, se
nus darnos^ polismenai^ praeiviai, miela- 
širdingi valdininkai ir kišenvagiai, ku
rie, kaip ir špokai su varnomis, visuomet 
skrido drauge su Gelbėjimo Armijos 
grupėmis, nes iš užsižiopsojusių ir paki
lusių iki dangaus ekstazės miesčionių jie 
lengvai tuštino kišenes, nukabinėjo lai
krodžius, taip pat giedodami, garbinda
mi Visagalį ir raudodami- drauge su vi
sais.

(Bus daugiau)

»

Lietuvos Miestų Komuna
linio Ūkio Atstatymas

Tarybų Lietuvoje smar
kiais tempais vyksta komu
nalinio ūkio ir įmonių gyve
namojo ploto fondo atsta
tymas. Per 1946 m. atiduota 
eksploatacijon apie milijo
nas kvadratinių metrų gy
venamojo ploto, atstatyti 
dešimtys komunalinių-buiti- 
nių įmonių.

Gyvenamojo ploto bei ko
munalinio ūkio statyba ir 
atstatymas vyksta pirmoje 
eilėje miestuose, smarkiai 
nukentėjusiuose nuo vokiš
kųjų okupantų Vilniuje, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje ir Kaune.

Lietuvos sostinėje Vilniu
je po vokiškųjų okupantų 
išvijimo atstatyta daugiau 
kaip 400 namų. Centrinėse 
gatvėse — Gedimino, Basa
navičiaus ir kitose — vis 
mažiau lieka sudegusių pa
statų. Atstatomieji miesto 
pastatai sostinės architek
tų vadovybėje ne tik išsau
goja savo ankstyvesnę iš
vaizdą, bet dar papildomai 
papuošiami naujomis meni
škomis lipdybomis ir skulp
tūriniais pagražinimais.

Pagal naują architektūri
nę schemą pasikelia iš pele
nų miestas prie Baltijos — 
Klaipėda. Dešimtys gatvių 
su daugeliu šimtų naujų na
mų tapo dar gražesniais, 
kaip prieš karą.

Penkmečio eigoje gyvena
mojo ploto fondo statyba, o 
taip pat atstatymui ir ko
munalinio ūkio reikalams 
Lietuvoje bus išleista apie 
200 milijonų rublių. Per tą 
laiką bus atiduota eksploa
tacijon 144 tūkstančiai kva
dratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Dabar didelis dėme
sys skiriamas individualinei

statybai. Tiktai Šiauliuose, 
Klaipėdoje ir Panevėžyje a- 
pie 2,000 darbininkų ir val
stiečių stato sau namus ir 
užveda sodus.

Tarybinė Vyriausybė duo
da paskolas pinigais ir 
žemomis kainomis atleidžia 
statybines medžiagas vi
siems, kas pats nori sau pa
statyti namą,

Ryšium su naujų fabrikų 
ir gamyklų augimu didėja 
ir gyventojų skaičius mies
tuose, išplečiamas ir elek
tros stočių tinklas. Šiuo me
tu vyksta elektros stočių 
statyba Vilniuje, Kaune, 
Ukmergėje ir kituose mies
tuose. 1950 metų pabaigoje 
komunalinių elektros stočių 
pajėgumas išaugs iki 8,6 
tūkstančio kilovatų, t. y. 62 
procentais daugiau, paly
ginus su prieškariniu lygiu, 
o elektros energijos gamy
ba padidės iki 8,5 milijono 
kilovat-valandų — 3,5 kar
to daugiau, lyginant su 
1945 metais.

Vokiškieji okupantai su
naikino beveik visuose mie
stuose vandentiekį ir kana
lizaciją. Montuotojai trum
pu laiku sutvarkė Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir kitų 
miestų aprūpinimą* vande
niu. Šis darbas nenutraukia
mas ir iki šiol. Eina naujų 
vandentiekių linijų statyba, 
ko pasėkoje vidutinis van
dens padavimas per parą 
komunalio vandentiekio tin
klui pasieks 36 tūkstančius 
kubometrų, t. y. padidės 28 
procentais, palyginus su 
prieškariniu periodu.

Vandetiekio tinklo ilgu
mas išaugs 13%.

Penkmečio eigoje bus at
statyta viešbučiai, pirtys ir

skalbyklos visuose respubli
kos miestuose.

Lietuvos darbo žmonės 
padarys viską, kad užgydy
ti žaizdas, kurias padarė fa
šistiniai grobikai komuna
liniam ūkiui ir padarys res
publikos miestus daug pato
gesniais gyventi, kaip . jie 
buvo iki karo.

S.
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Norwood, Mass.

Montello, Mass
Per neapsižiūrėjimą kores

pondento, įvyko labai didelė 
klaida. Laisvėje buvo parašy
ta, kad koncertas įvyks Jur
gio Washington© gimimo die
noje, vasario 22 d., bet turėjo 
būti, kad koncertas bus kovo 
22 dieną. Kaip jau buvo ra
šyta, šis koncertas ir šokiai 
ruošiama dėl išleistuvių dele
gatų į tris suvažiavimus, kurie 
įvyks kovo mėnesio pabaigoje; 
Brooklyne.

W. Yurkevičius.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 9 kp. siunčia vieną delega
tę į Amerikos Moterų Suvažia
vimą, į Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimą ir į De
mokratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą, kurie atsibus ko
vo men. pabaigoj, Brooklyn, 
N. Y. Delegate bus Marcelė 
Krasauskienė.

Moterų Apšvietos Kliubas 
irgi siųs delegatę. Iš Norwoodo 
dalyvaus 3 delegates nuo trijų 
organizacijų. žvalgas.

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

Į kitus miestus nesiunčia- 
me. Parduodame tik ant 
dietos.

Laisves Adm.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

, . -... __  *______________ —

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

“PARCELS TO RUSSIA, INC.”
Turi leidimą siųst visokius dalykus į Sovietų Sąjungą

su džiaugsmu praneša 
apie atidarymą savo 

RAŠTINĖS BROOKLYNE:
391 Eastern Parkway (kamp, Bedford Ave.) 

Telefonas: MAih 2-17?!

Mes siunčiame ir išrenkamo muitus šioj šalyj į VISAS DALIS 
SOVIETŲ SĄJUNGOS (taip pat į Latvija, SSR.; Lietuvą, SSR; 

MOLDAVIJĄ, SSR.; Estiją, SSR.)

MES PERSIUNČIAME JŪSŲ PADĖVĖTUS AR 
NAUJUS DRABUŽIUS, MAISTĄ IR KITUS 

REIKMENIS
arba

JŪS GALITE NUPIRKT Iš DIDEĘIŲ 
PASIRINKIMŲ PAS MUS.

1. Mes cheminiai išrūkome senus jūsų drabužius
2. Mes apdraudžiamo jūsų, pundelius
3. Mes užtikriname tinkamų patarnavimų.

MES SIŪLOME SEKAMUS SPECIALUMUS 
ŠIĄ SAVAITĘ:

DRABUŽIAI MOTERIMS 
Pundelis S 201.
3’/a jardai -vilnų materijos — 
Įvairių spalvų, tinkama suknelėms 
arba dviejų rūbų “siūtam” 
2 špūlės siūlų
1 pakelis adatų 
1 marškiniai
1 pora kelinaičių
2 poros kojinių—rayon
3 nosinės
VISO Už $31.36.
Pridėt 70c į Azijos Rusiją.

Maišto pundelis No. 101.
1 sv. sviesto blokinėje
1 puskv. Mazola aliejaus
1 sv. kashe
8 unc. Košer jautienos blckinėj 
14% unę. išgarinto pieno 
4 unc. arbatos 
15 unc. rezinkų
8 unc. šokolado
2 gabalu Ivory muilo
2 pakeliai cigaretų
VISO UŽ $13.67.
pridėt 70c j Azijos Rusiją.

Šio’s kainos apmoka muitus, apdraudą ir 
pristatymo lėšas.

SPECIALŪS KAINOS ORGANIZACIJOMS.
Dėl tinkamo patarnavimo kreipkitės į

“PARCELS TO RUSSIA, INC.”

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.

Telefonus Poplar 4110

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

' Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
. . Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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Los Angeles, Cal.
LLD 145 Kuopa Auga.

Nors mūsų kolonija nėra 
perdaug skaitlinga lietuviais, 
bet pažvelgus f jų organizaci
jas, jų veikimą ir augimą na
riais, tai nei maž neatsilieka 
nuo didžiųjų lietuvių kolonijų.

Pavyzdžiui, galim pažymėti, 
kad sausio mėnesį įstojo trys 

k nauji nariai į LLD 145 kuopą, 
ir keturi persikėlė iš kitų mies
tų atvykę. Vasario mėn. susi- 

# rinkime įstojo irgi trys nauji 
nariai ir du persikėlė iš rytinių 
valstijų atvykę draugai. Reiš
kia, kad laike dviejų menesių 
mūsų LLD 145 kp. paaugo net 
12 naujų narių.

Taipgi su veikimu nedaug pa
siliekam, netik su parengimais 
gerai pavyksta, bet taipgi mū
sų kuopos dvi draugės, su kitų 
narių pagalba, gavo gerą skai
čių naujų skaitytojų Vilniai ir 
Laisvei, ir taipgi sukėlė nema
žai ir aukų dėl minėtų dienraš
čių. Tą skaičių punktų sudėjus 
į krūvą, tai proporcionaliai pa
gal kolonijos, mūsų draugės 
pasiekė aukštą laipsnį.

> Su literatūra taipgi darbas 
eina pasekmingai. Kuopos var
du gauta'100 Vilnies Kalendo
rių, ir tikimės, kad bus visi iš
platinti. Kalbant apie V. Ka
lendorius 1947 m., būtų galima 
labai daug ką pasakyti, nes to
kių knygų kitur negalėsite

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
«

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578 > * _ _ - - ■ -  - - ■ -

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) , 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

* Lietuvių Kiiro Kompanija
• *

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies/

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

Tru - Ember Fuel Co., Inc.
* 496 Grand Stręet Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

gauti. Tai- knyga, pilna gerų pa
siskaitymų ir šaltinis įvairių 
informacijų. Kurie dar negavo
te šių metų kalendoriaus, bū
tinai įsigykite. Jį pardavinėja 
mūsų knygiai d. M. Levišaus- 
kienė, G. Ęernotas ir M. Bušie- 
nė. Galite gauti ir per kuopos 
Fin. Sekr. J. Alviną. Nusipir
kę kalendorių, visados džiaugsi
tės jo informacijomis ir raš
tais. Tad nepraleiskite tos pro
gos.

Pasikeitė Kuopos Valdyba.
Kurie LLD 145 kp. nariai 

nedalyvavote kuopos susirinki
muose per porą mėn., tai čion 
noriu priminti, kad reikalui 
esant, žinokite su kuo tartis ir 
kas yra dabartinė LLD kp. 
valdyba 1947 m. Pirmininkė N. 
Petrulienė, Protokolo Sekr. 
Dam. Daivis, iždin. Marė Pu- 
pienė, Fin. Sekr. J. Alvinas.
Prisiminus Apie Kp. Draugus.

Kadangi LLD 145. kp. valdy
ba liko išrinkta sausio mėnesį, 
tai naujoji valdyba užėmė dar
bą pradžioj vasario mėnesio, ir 
buvo pateikti galutiniai kp. fin. 
raportai. Man prisėjo arti tu
rėt reikalą metiniam peržiūrė
jime knygų d. M. Bušienės. Ji 
išbuvo apie penkis metus fin. 
sekr. ir galim jai duoti garbės 
žodį už jos nuoširdų ir gerai 
atliktą darbą. Taipgi yra daug 
pasidarbavęs pirmininko vie
toj d. J. Druskis, protokolų 
sekr. V. Virbickas, ir iždin. d. 
M. Pu pienė. Mes žinom, kad 
draugai ar draugės dirba per 
metų eilę ir turi pašvęsti daug 
energijos ir daug savo laiko ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 4-8008 

WJI w

žiūrėti
d. M.

nemažai kaštų, kurių niekas 
veik neatlygina. Todėl mūsų 
kp. turėtų laikyti garbės na
riais tokius draugus ar drauges 
už jų nuoširdų darbą.

Taipgi man prisėjo 
LDS 35 kp. fin. sekr.
Pūkio knygos. Tas draugas ir
gi jau eilė metų sekr. darbe ir 
darbas atliktas labai gerai, ir
gi vertas pagarbos už tiek dar
bo dėl LDS kuopos.

LLD 145 Kuopos Atydai.
Jau daugelis narių yra klau-

WATERBURY, CONN.
IŠ Amerikos Lietuvių Tarybos 

Paminėjimo Lietuvos 
Nepriklausomybės

Taip vadinamas paminėji
mas įvyko vasario 16 dieną, 
Šv. Juozapo parapijinėje sve
tainėje. Vietinėje spaudoje bu
vo per savaitę garsinama, kad 
bus strošnas dalykas. Buvo 
garsinama, kad prasidės 7 vai. 
vak. Nesiskubinau, nes ma
niau, kad nepavėluosiu ir kiek 
vėliau atėjęs. Bet kai pribu
vau, tai jau iš tikrųjų radau 
visus parapijomis susirinku
sius, kurie anksčiau tą dieną 
dalyvavo bažnyčioje ant pa
maldų, kur kun. Balkūnas, iš 
Maspeth, N. Y., laikė repeti
cijas. Kaip pranešė vargoni
ninkas A. J. Aleksis, kun. Bal
kūnas pasakęs net penkias 
prakalbas bažnyčioje.

Vakaro pirmininku buvo 
tas pats Aleksis. Susirinkimą 
atidarė parapijos choras, su
dainuodamas Amerikos ir Lie
tuvos himnus, ir; dar porą dai
nų. Po tam pirmininkas pareiš
kė : Pakol viskas bus suruošta, 
uždėsime ant gramafono 
plokšteles, kurios įkalbėtos 
Amerikos Lietuvių Tarybos se
kretoriaus Grigaičio, pirminin
ko šimučio ir iždininko Vai- 
dylos. žmonėms nusibodo, pra
dėjo nerimauti, šalia manęs 
sėdintis vienas parapijonas są- 
ko: Tegul juos galas, taip il
gai blerbina, kad ką gero. Da
bar tiems pabėgėliams pinigų 
reikia, o daugiau nieko. Tegul 
tinginiai eina dirbti, tai ir tu
rės pinigų.

Pasibaigus tai blerbynei, 
pareina Tarnas Matas su F. 
Bagočium, kuris buvo spaudo
je garsinamas vyriausiu vaka
ro kalbėtojum. Tarnas, atvedęs 
Bagočių prie estrados, paliko 
ir sugrįžo prie svetainės už
pakalinių durų. Tada pirmi
ninkas Aleksis pašoka ant es
trados ir šaukia: Ponas Ta
mas Matas, pirmininkas 48 
Kliubo atneša $500! Tarnas ir 
traukia f)er svetainę čekį atki
šęs prie estrados. Pirm, šaukia: 
Plokite Matui! Antroje mano 
pusėje sėdintis parapijonas

Raminančioji jo . 
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidek prie milionų tų, kurie 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTER) U — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį plasterj, tai lyg nau
doti kaitinamąją paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau- > 
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris - reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

sę, kada mes gausime LLD 
1946 metų knygas. Tai, drau
gai ir draugės, jau knygos yra 
prisiųstos ir jas galite gauti 
bile kada. Matykite sekr. J. Al
viną. Bet bus geriausis laikas 
jum pasiimti knygą “Prisikė
lusi Lietuva,” LLD 145 kp. su
sirinkime kovo 2 d. Todėl visi 
nariai ir narės malonėsite daly
vauti susirinkime 11 vai. ryte, 
435 S. Boyle Ave. Gausite labai 
žingeidžią knygą, ir tuo sykiu 
atliksim kuopos reikalus.

Fin. sekr. Alvinas.

koi 
ant

kad ir 
repeticijos, 

neišmokino,

atsistojęs, 
šaukti:

sako: Matui atsiėjo $500, 
galėjo pastatyti Bagočių 
pagrindų, kartu su kunigu 
Balkūnu kalbėti. Aš jam at
sakiau, kad tai ne Mato pini
gai, bet 48 Kliubo. Tai kas, 
jis atsako, vis tiek per Mato 
pasidarbavimą tie pinigai iš
traukti iš kliubo iždo!

Pirmininkas prašo kalbėto
jus susirinkti ant estrados. Su
eina kun. Balkūnas, Bag‘oČius 
ir miesto majoras. Matas pir
miausia, pakvietė kalbėti mies
to majorą. Tas žmogus nežino, 
ką pasakyti. Palinkėjo Lietu
vai laisvės ir nepriklausomy
bės ir baigė.

Po tam perstato kun. Bal
koną. Pirmininkas šaukia pu
bliką, kad Balkonui plotų, 
taip pat ir Bagočiusi ragina, 
o Matas moja rankomis, kad 
publika atsistotų. Vieni stoja
si, kiti nežino, kame dalykas. 
Aš pamislinau, mat, 
buvo bažnyčioje 
bet parapijonų 
kaip reikia lošti.

Kun. Balkūnas, 
pirmiausia pradėjo 
“Kas turite lapelį, kurį čionai 
Waterburi o komunistai išda
lino? Aš jį čionai jums pa
skaitysiu!” Aš ir iš tikro ma
niau, kad kunigas lapelį pa
skaitys, bet kur'tau. Jis per
skaitė tiktai lapelio antgalvį 
“Kas jie per vieni — ko jie 
siekias!” Po tam paminėjo 
Dr. P. Padalskį, R. Skipitį ir 
Dr. K. Grinių ir pradėjo juos 
girti, kokie jie buvę Lietuvos 
patrijotai, kiek daug veikę ir 
kad ir šiandien tebeveikią dėl 
Lietuvos nepril^ąusomybės. Po 
tam pradėjo plūsti komunis
tus, niekinti juos už nepaklus
numą. Girdi, bėda yra ir su 
mumis,'kad pas mus nėra vie
nybės. Štai ir dabar, socialis
tai, sandariečiai ir parapijo- 
nai susivienijome, veikiame ir 
norime sukelti $250,000, bet 
tautininkai atsiskyrę, nepade
da, ir t.t. Mes, girdi, komunis
tų nekvietėm, mes jų ir neno
rime, jeigu jie pas mus eitų ir 
siūlytų milijoną dolerių, mes 
nepriimtumėme. Svetainėj pa
sigirdo balsas: “Komunistai 
pas jus neina ir nesiūlo nei 
vieno nikelio jūsų veiklai!”

Po tam kun. Balkūnas smar
kiai užakcentavo, kad kai Lie
tuva paliksianti laisva, tai at- 
siskaitysianti su komunistais, 
žinoma, tokia laisva, kokios 
kunigas Balkūnas nori. Bet ga
lima jam užtikrinti, kad jis to 
nebesulauks. Po tam kunigas 
sakė, kad bažnyčioje šiandien 
buvo surinkta $1,000, bet tie 
pinigai nebūsią į šios dienos 
sąskaitą įdėti, nes jie esą ski
riami svarbiems reikalams, 
kaip tai, šelpimui studentų, 
kurie eis į kunigus, ir t.t. Taip 
ir numikčiojo, tikrai nepasa
kydamas.

Pabaigus Balkūnui kalbėti, 
Aleksis pradėjo šaukti para- 
pijonus, kad plotų. Paskui 
perstato F. Bagočių. Bagočiųs, 
kaip ir visada, pradėjo: “Bro
liai lietuviai, mes susirinkome 
čionais šį vakarą svarbiems 
reikalams aptarti. Mūsų tėvų 
žemę užplūdo totoris Juozas 
Stalinas, Kaukazo banditas, su 
savo pasekėjais.” Todėl, gir
di, nėra nuostabu, kad geriau
si tėvynainiai turėjo bėgti iš 
Lietuvos. Be reikalo, girdi, 
komunistai juos- niekina, kad 
jie iš Lietuvos bėgo su vokie
čiais, kad Lietuvoje vokie
čiams jie padėjo žmones žu
dyti ir t.t. Bagočiųs šaukė, 
kad jie bėgę iš Lietuvos su vo
kiečiais todėl, kad vokiečiai 
jau buvę nepavojingi, nes jie

jau buvę nuginkluoti ir bėg
liai bėgę pasitikti demokratiš
kas šalis! Bet Bagočiųs visiš
kai nepasakė, kas tuos vokie
čius nuginklavo. Jis nenorėjo 
pasakyti tikros tiesos, kad ry
tų fronte vokiečių jėgas su
triuškino Sovietų armija. Tada 
vokiečių, armija bėgo iš Lietu
vos ir su ja sykiu bėgo lietu
viai, kurie vokiečiams padėjo 
Lietuvą niokoti. Jie nešė savo 
kudašių su hitlerininkais į Vo
kietiją. Apie vakarinius demo
kratus buvo dar tik svajonė. 
Bet, žinoma, Bagočiųs nebūtų 
Bagočium, jeigu teisybę pasa
kytų.

Toliau Bagočiųs šaukė: 
“Broliai lietuviai, kaip Smeto
na buvo užėmęs prezidento 
vietą, tai Lietuva buvo laisva 
ir nepriklausoma. Nors tai ir 
viešpatavo bizūnas ar nagai- 
ka (čiort znat), bet vis tiek 
buvo lietuviška nagaika.” Var
gonininkas Aleksis šaukia į 
publiką: “Plokite!” Toliau 
Bagočiųs kalbėjo apie rinki
mus Lietuvoje. Negalinti būti 
tiesa, kad Lietuvos 99 nuoš. 
žmonių balsavę už komunis
tus. Nes, girdi, 90 nuoš. žmo
nių yra katalikai, o iš jų 75 
nuoš. yra praktikuoją katali
kai, tuo būdu jie negalėję 
balsuoti už komunistus. Pabai
goje Bagočiųs šaukė, kad ir 
Juozas Stalinas būsiąs pakar-, 
tas! Girdi, aš esu tikras, kad 
jūsų klebonas neatsisakytų jį 
priimti į bažnyčią ir paprašy
ti šėtoną, kad jis jam po vieną 
kaušą smalos piltų ant liežu
vio. Vargonininkas 
šaukia: “Plokite!”

Paskui Bagočiųs 
rankas šaukė aukų,
esanti pasimojus sukelti $250,- 
000. Jai pinigų labai reikią, 
nes reikią susitikti su diploma
tais ir užlaikyti ofisus.

Pradėjo šaukti aukų rinkė
jus stoti prie darbo. Dauguma 
publikos sukilo, nes visiems 
atsibodo, buvo jau vėlu. Aš ir
gi atsikėlęs išėjau.

Ant rytojaus laikraščiai 
skelbė, kad Šv. Juozapo para-’ 
pija ^paaukojus $1,059.64, vi
sokios šventos draugijos sudė- 
jusios arti tūkstančio, 48 Kliu- 
bas $500, Įžanga buvo 50 
centų. Iš viso pasidarę $3,500.

Dalyvis.

Aleksis

iškėlęs 
Taryba

Maskva, — Sovietų finan
sų ministras A. Zverevas 
pranešė, kad susiduriama 
su kliūtimis taksų išrinki
mui Baltarusijoj, Lietuvoj, 
Latvijoj, Moldavijoj ir Baš
kirijoj, taip Riazanės ir Ja
roslavo gubernijose.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
vasario 27 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės, malonėkite dalyvauti, 
nes turėsime aptarti kaip pasek
mingai surengti koncertą ir šokius 
—< kovo 8 d., 7 v. v. Mattes, sekr.

(45-46)

SO. BOSTON, MASS,
LLD 2 kp. susirinkimas įvyks va

sario 27 d., 7:30 v. v. Suvienytų 
Draugijų saloje, 318 W. Broadway. 
Nariai dalyvaukite laiku, taipgi at
siveskite naujų narių į susirinkimą. 
Taipgi pranešama, kąd su 2 d. kovo, 
prasidės paskaita, ir tęsis visą likusį 
žiemos sezoną —•■ apie Lietuvos pra
eitus ir dabartinius darbus ir ką tu
ri nuveikti ateityje. Bus visiems in
teresinga pasiklausyt. Paskaita pra
sidės kiekviąną sekmądienį, 2 vai, 
dieną. Neisvėluokite, nes tikrai pra
dės paskirtu laiku, išskiriant, jeigu 
tą dieną įvyktų parengimas, tad pa
skaita neįvyks, —-Valdyba. (45-46)

Real Eestate
10Parsiduodą mūrinis namas, 

kambarių, visi kambariai išforni- 
šiuoti, yra ir garas. Namas pačiam 
miesto centre, gražioj vietoj. Par
siduoda ųž $7500,00, ant lengvų iš- 
mokėjimų- Kreipkitės į Pbter Srpltb, 
972 Broad St, Newark, N. J. Tel. 
MArket 24376.

.......  . nR.l ijwmw, wi'i i in i m 11 mu u       ■■ ■■■,

KĄ daryti del SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS 
jūs kenčiate nuo NUGAROS 8KAU-Jeigu

DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCJATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMU. NEURALGIJOS, SĄ 
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS- dėl gerų pasekmių. Mos norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių togų Jums. Ne- 
siųskit. plnjjnj, ę tiktai savo vardą ir ądre- 
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėllų. 
Visi nurodymai wt pašolio, Jlįekp Jums uę* 
lėšuos, jei nepatiks. .'

NORTHWAY PHARMACAL CO.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BINDERY DARBININKAI
Index Tabbers
Paper Punching Mašinų Operatoriai
Skaitymas, Lankymas ir Patikrinimas
Staying Machine Kerčių Kirtėjai
Stripping Mašinų Operatoriai
Pageidaujama patyrusių, bet tarsimas, kad ir su nepatyrusiais darbininkai*. 

Gera alga, 6 dienų savaitė, nuolatinis darbas.

KREIPKITĖS

WILSON JONES CO
122 E. 23rd ST., NEW YORK

2-ros LUBOS

REIKALINGOS OPERATORĖS
Prie Brassieres 

Viena ir Dviem Adatom Mašina
' Nuolatinis Darbas—Gera Alga

MASTERBILT MFC. CO.
105 Temple Ave., Hackensack

Hackensack 3-0682

TYPISTĖS

NUOLATINIS DARBAS 
PAS SENIAI ĮSTEIGTĄ KOMPANIJĄ 

MAŠINĖLE ADRESAVIMAS 

PRIE GARSINIMŲ LITERATŪROS 

PROGA PAKILIMUI 

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

NAUJI TYPEWRITERIAI

NAUJOS DESKOS

NAUJOS POSTURE KĖDĖS

ŠEŠIOS APMOKAMOS ŠVENTĖS

V AKACIJŲ PLANAS

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

R. L. FOLK & COMPANY 

HANCOCK & LALOR STREETS 

(TAKE CENTRE Q5 BUS) 

TRENTON, N. J.

(49)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

6 POLIŠERIAI
Aplamam nuly ginimui 18 svarų špižinių liejinių. 
Turi mokėti patys nusistatyti ratus.

BUFUOTOJAI NESIKREIPKITE
• 5 Dienų • 40 vai. savaitė

Nuolatinis darbas tinkamiem vyram pas didelį grožinių 
įrengimų išdirbėją Bridgeporte.

Kreipkitės Feb. 17—21, incl., 8 A.M.—5 P.M.

RILLING COMPANY 
235 WILLISTON STREET 

Bridgeport, Conn.
(46) ‘

REIKALINGI 
Patyrę Eyelet Darytojai 

ir 
Patyrę Vinių Darytojai 

PLAČIAI PRAMONEI
Praneškite Pilnai Smulkmeniškai Apie Save Ar Patyrimus 

ARBA KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPT. 
NORTH & JUDD MANUFACTURING CO. 

NEW BRITAIN, CONN.

Kas Patarė Chiang Kai-she- 
kui Pardavinčt UNRRA 
Pašalpas Juodojoj Rinkoj
Washington. — Tai ame

rikonas vyresnysis UNRRA 
direktorius R. G. A. Jackso- 
nas, Shanghajuį, užgyrė 
Chinijos valdovo Chiang 
Kai-sheko planą "parduoti 
juodojoj rinkoj $200,000,000 
maisto, drabužių ir kitų pa- 
šalpinių reikmenų, kuriuos 
UNRRA siunčia pavargė
liams chinams, Apie tokį 
Jacksono sumoksią su Chi
ang Kai-sheku liudija kitas 
aukštas UNRRA pareigū
nas.

Newyorkiete Mrs. Flora 
RqIIo susilaukė trijukių mer-

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

(47)

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS

LACE SETTERS
taipgi

PATYRUSIOS 
MAŠINŲ

OPERATORES

SEASIDE BLOUSE CO.
2 Main St.

(Locomobile Bldg.)
BRIDGEPORT, CONN.

(49)

STATINIŲ DARYTOJAI
Reikalingi patyrę vyrai, taisymui ąžuolinių 
statinių (bačkų). Gera Alga. Patenkinančios 

darbo sąlygos.
Kreii>kitčs Į 

Personnel Dept. 
9-11 A.M.—1:30 P.M.—4 P-M.

P. BALLANTINE & SONS
Ferry & Freeman Sts., Newark, N. J.

(47)

7

STALŲ PATARNAUTOJOS IR
TACOM APTARNAUTOJUS

A.M. iki 4 P.M. Patyrimas nereikalingas.
Gera alga. Valgis ir v akacijos.

BETH EL HOSPITAL. BROOKLYN,
Miss Sasiaw, DICKENS 6-9000.

(4?)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PRIŽIŪRĖTOJAS, AFTA1SYTOJAS, SODNO 
APDIRBĖJAS, PATYRUS

Vedęs, blaivas, darbštus. Darbas South Shore, 
L. I. — 85 Mailės nuo N. Y. C. Pasisakykite 
tautybę .kiek algos tikitės, amžius ir patyri-

•snuiuu snjunVAjjtd įuBpappd 'vU[y -šaut 
Rašykite Box 617, 1457 Broadway, N. Y. C.

Tokio. — Pranešama, Had 
atsirado plėšikai, kurie ga
tvėse nuplėšia drabužius 
nuo brangiau apsirengusiu 
japonų, ir japonių.

Washington. — Amerika 
sugrąžins 1,100 “pavojingų” 
vokiečių iš Chinijo^ ir Japo
nijos į Vokietiją.

Hong Kong. — Anglų 
teismas skyrė 9»smūgius 
lazda chinui našlaičiui, 5 
metu, kuris nuduiė savo
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NwYorl«)^^š^r2iniOf
iš LMS 3-čios Apskri
ties Konferencijos

Praeitą sekmadienį, vasario 
23 d., popietį, Laisves salėje, 
įvyko meno srityje darbuoto
jų iš New Yorko, Brooklyno 
ir artimos New Jersey apylin
kių konferencija. Ji buvo šau
kiama tikslu atgaivinti 3-čią 
LMS apskritį,ir nustatyt gaires 
meno srityje veikimui šioje 
apylinkėje.

Konferencijoje dalyvavo iš 
sekamų organizacijų atstovai: 
Brooklyno Aido Choro, New
ark© Sietyno Choro, Elizabe- 
tho Piliečių Kliubo, Broqklyno 
“Vyturėlio,” Brooklyno Lietu
vių Kalbos Mokyklėlės ir Mo
terų Kliubo.

Taigi čia ir buvo atgaivin
ta LMS 3-čia apskritis, išrink
ta valdybos komitetas iš seka
mų : Bob Žukauskas, Harry 
Mitkus, Edward Skučas, Ado
mas Dagis, Robertas Feiferis, 
Povilas Venta, Juozas Byro- 
nas, V. Bovinas, Geo. Klimas. 
Šis komitetas išsirinko valdy
bą : Bob Žukauskas, pirm., V. 
Bovinas, sekr.; P. Venta, ižd.

Nutarta kviesti visas — me
nines ir ne menines šioj apy
linkėj gyvuojančias pažangias 
organizacijas prisidėti prie 3- 
čios LMS apskrities, kad palai
kyti ir plėsti meninę veiklą. 
Metinės duoklės į apskritį — 
$2 per metus.

Nutarta pavasarį rengti 
LMS 3-čios apskr. pikniką.

Nutarta rengti rytinių vals
tijų meno festivalį kada nors 
rudenį.

Išrinkti sekami delegatai į 
įvyksiantį kovo 30 d. Demokr. 
Lietuvių 3-čiąjį Suvažiavimą: 
Frank Savičius, Robertas Fei
feris ir Julius Vilkas. Į Dem. 
Moterų Suvažiavimą delegatė
mis išrinkta: N. Buknienė ir 
E. Mizarienė.

Geo. Klimas pranešė, kad i 
jis turįs pagaminęs Chicagoje t 
įvykusio LMS Festivalio f ii- i 
m°s. Taigi konferencija nuta- j 
rė ruošti greitoje ateityje šių 
ir kitų filmų rodymo vakarą. 
To vakaro suruošimas pavesta 
apskrities valdybai.

Iš to atrodo, kad užsibrėžta 
gana gražių darbų atlikti me
no srityje 3-čios apskrities ir 
abelnai rytinių valstijų ribose. 
Reikia tikėtis ir palinkėti ge
riausių tam pasekmių.

Rep.

Juozas Andrušaitis 
Turėjo Operaciją

Trečiadienį, vasario 19 d., 
Juozui Andrušaičiui, gyvenan
čiam 296 So. 2nd St., dabar 
esančiam Greenpoint ligoninė
je, buvo padaryta operacija.

Apie Juozo ligą jau buvo 
Laisvėje pirmiau rašyta, tik, 
kaip praneša jo žmona Eva 
Andrušaitienė, ten nebuvo su
minėta jo lankymo dienos ir 
nebuvo pažymėta jo ligoninėje 
kambarys.

Lankymo laikas: trečiadie
niais nuo 2 iki 4 po piet ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 4 vai.; 
jo kambarys yra—Ward 2-A. 
Juozo pažįstamieji ir draugai 
prašomi jį aplankyti.

Linkime sėkmingo ir greito 
pasveikimo. Rep.

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.

ŠeJtadicniais ir Sekmadie
niais ištisą Dieną.

Laisvės Bazaras
Šiom dienom piniginių dova

nų bazarui gavome nuo seka
mų asmenų: M. Simonavičius, 
Richmond Hill, N. Y., $5; J. 
Pranskas, Gardner, Mass., $3; 
Povilas Papievis, Brooklyn, N. 
Y., $2 ir Teofilė Urbaitienė, 
Brooklyn, N. Y., $1.

Daiktais: Mrs. Schwilpa, 
Newark, N. J., prisiuntė dvi 
gražiai numegstas beskutes, 
špilkom paduškaitę ir gražų 
džiūlerių setuką.

Teofilė Urbaitis, Brooklyn,

Apie Pabėgėlius
“I mean,” apie atbėgėlius.
Šiomis dienomis pas mane 

svečiavosi virš savaitę laiko 
viena iš tų 40,000 Vokietijon 
išbėgėlių (DP). Iš jos štai ką 
patyriau : Klausiu jos, kodėl ji 
bėgo, palikdama vyrą Lietuvo
je? Sako, “visi” (suprask, vi
si valdininkai) bėgo, tai ir ji 
paskui juos bėgo. Sakau, ma
no brolis nebėgo ir kaip tar
navo prie smetoninės valdžios, 
taip ir tarnauja prie dabarti
nės valdžios. Tai, jis klaidą 
padarė, kad nebėgo, ji atsa
kė.

Ji “bėgo” per Vokietiją, 
Austriją, Šveicariją ir Paryžių.

Sakau, tai kas gelbėjo “bėg
ti,” juk reikėjo užmokėti trau
kinį. busą ar kitokią važiuo- 
tę? Ji atsakė: “Matai, puonas, 
kad belykę tyk viena žyduką 
ant maną pyrštuką.” (Jos tar
mė ginkiška). Vadinasi, ji tu
rėjo ant rankų auksinių graž
menų tiek, kad galėjo važiuo
ti, kur ji tik panorėjo.

Jai labiausiai nepatiko So
vietai, kad vaikus atima nuo 
tėvų ir auginanti valdžia ir 
juos padaro anti-“chuliga- 
nais” (taip atsitikę 1940 m.— 
per metus laiko). Taip pat-sa
ko, rusų kariai labai biedni, 
viską T ietuvoi išpirko ir išsive
žė. Tai, sakau, jie gal ir ne
stiprūs, sakau, Amerikos ar
mija viena gal būtų nukaria
vus vokiečius ir gal rusus. Ta
da ji suriko: “Ne, ne, puo
nas, Amerikos čekaladu už
auginti kariai, tik šešėliai prieš 
rusus. Ir labai ginkluoti.” 
(Ant virvučių parištais šautu
vais ji nemačius rusų karių).

Jinai pas kriaučius dirbti 
neis, nes nedirbus ir “nemo
ka.” Apsigyvent Williamsbur- 
ge taip pat nenori, nes per 
daug fabrikų ir oras jame ap
terštas, sveikatai kenksmin
gas.

Iš Vokietijos taip pat gau
nu nuo dviejų savo kaimynų 
laiškus su prašymu “paimti”

Scena iš filmos “The Yearling,> parodo Gregory 
Peck su 14-kos metu amžiaus aktorių Claude Jarman, 
Jr., ir vaiko mylimuoju gyvulėliu, apie kuri sukasi fil
mos tema. Kritikai pripažįsta esant viena iš geresniųjų 
filmų, kiek panašia ir iki šiol neužmirštajai “Grapes 
of Wrath.” Rodoma jau šešta savaitė Radio City Mu
sic Hall, 6th Ave. ir 50th St., New Yorke.

N. Y., 1 prijuostę ir lietsargį.
Bazaras įvyks kovo (March) 

7, 8 ir 9 dienomis. Bus Grand 
Paradise salėje, 318 Grand St., 
Brooklyn.

Pavidis Rad To Orkestrą gros 
šokiams. Kiekviena vakarą šo
kiai, kiekviena vakara karšti 
valgiai ir gėrimai.

Laikas visai trumpas, sku
binkitės su dovanomis bazarui. 
Iš visos Amerikos laukiame 
bazarui dovanų.

................. .... .................................  ■■■"1 ............ ...........'

Padeginėjusi Namus
New Yorko policija praei

tą sekmadienį areštavo Tillie 
Ranhofer, 52 metų. Ją kalti
na, kad ji padegus keturis 
gyvenamus namus bėgiu pus
antros valandos.

Kadangi gaisrai visi užsikū
rė apylinkėje 49th St. ir 1 Oth 
Avė., vis vaikų vežimėliuose, 
gaisragesiai ir policija tuojau 
nužiūrėjo buvus padeginėtoją. 
Radosi žmonių, kurie pastebė
ję moteriškę išeinant iš ketvir
tojo padegto namo. Pasidai
rius, pamatę ją skersai gatvę 
tėmijant, kaip ugniagesiai dar
bavosi gesinime gaisro.

Anot policijos, ji prisipaži
nus padeginėjus, bet sakiusi 
nežinanti priežasties. Jai tik 
užėjęs noras užkurti ugnį ir 
gana. Gal susirgus. Visą am
žių iki šiol ji buvusi rami dar
bininke, per eilę metų uždir
banti pragyvenimą sau ir 84 
metų senutei motinai.

New Yorko prezidentas Ro
gers prašė miesto vyriausybės 
leisti nugriauti senuką Aqua- 
riumą, stovintį Battery Parke, 
kad panaudoti vietą plėtimui 
privažiavimo prie daromo 
Brook lyn-Battery tunelio. O 
kongresas pernai buvo nutaręs 
leisti Aųuariumą atbudavoti- 
pagražinti kaipo Castle Clin
ton.

Penkios ligoninės — trys 
Brooklyne ir 2 Bronxe — lai
kinai nebepriims gimdyvių dėl 
pasireiškusios tarp naujagimių 
vidurių ligos.

juos į Ameriką. Aš jiems pa
tariau grįžti Lietuvon, sakau, 
kodėl mano brolis likęs ten, 
kur jis reikalingas? Tai vie
nas jų net netiki, kad mano 
brolis gyvas, girdi, atsiųsk jam 
nors nuorašą laiško, kurį ga
vau nuo brolio, kitaip jis ne
tikės manimi.

Trakiškis.

Iš Prelekcijos Apie 
Sveikatą

Vasario 16-tą, Laisves sve
tainėje, įvyko prelekcija, ku
rią surengė Sveikatos Kultūros 
Draugija. Dr. R. Anderson, be 
vaistų gydymo prOponuptojas, 
aiškino reikšmę šviežio mais
to ir tyro oro.

, Prelegentas sako, — arkliai 
ii- karves daugiausia maitinasi 
žole ir gauna savo kūnui tin
kamus vitaminus. Bezdžionė- 
gorila labai panaši į žmogų, o 
jos vidurių sistema visiškai to
kia. Gorila maitinasi daugiau
sia riešutais ir iš jų gauna tin
kamus vitaminus, gyvena ilgai 
sveika ir drūta.

žmogus prisivalgo mėsos, 
prisigeria svaiginančių gėrimų, 
prisirūko tabako ir visuomet 
serga. Dėl ko taip yra? Pre
legentas sako, kad alkoholi
niai gėrimai ir kava, taipgi ta
bakas yra tikra žmogui liga. 
O prie to netikęs mėsinis mais
tas stumte stumia žmogų į ka
pus. Norintis pasigydyti vaikš
čioja pas įvairius daktarus- 
specialistus, naudoja visokius 
kompanijų garsinamus vitami
nus, kurie jokios vertės netu
ri, tik kompanijos daro sau 
neapsakomai didelius pelnus.

Prelegentas patarė valgyti 
vaisius ir daržoves: obuolius, 
gružes, vynuoges, bananas, 
riešutus, morkas, kopūstus ir 
kitas, daugiausia nevirtas-ža- 
lias arba visai mažai virtas. 
Jis sako: mažai virtos, mažiau 
sugadintos, o jeigu daug vir
tos, tai visai sugadintos, netin
kamas maistas.

Buvo klausimas, kaip pasi
gydyti nuo gaso viduriuose. 
Dr. Anderson patarė pasnin
kauti. Sako, viduriai yra labai 
pavargę, reikalauja pasilsio.

Klausta, ar galima dantis 
pasigydyti naturališku būdu. 
Atsakė: jeigu yra kiauri, turi 
eiti pas dentistą, o jeigu ne 
kiauri, tai dantų sveikata, 
kaip ir visa žmogaus sistema, 
labai daug r priklauso nuo 
maisto. Buvo ir daugiau įvai
rių klausimų ir į visus buvo 
tinkamai atsakyta. Susirinku
sieji buvo1 pasiganėdinę pra
kalbomis.

Aukavo lėšoms padengti. Po 
$1: G. Wareson, W. Lukmin, 
L. Yurevičienė, D. Yurkštas, 
A. Rutkūnas, A. Mureika. 
Elzbieta Kasmočius 75c. A. 
Bimba 50c. Viso aukų surink
ta $10.50.

Varde Sveikatos Kultūros 
Draugijos tariame nuoširdų 
ačiū. A. Mureika.

Paspaudė Barbenus
Miestavasis leidimų depart- 

mentas pašaukęs 265 barber- 
nių savininkus pasiaiškinti ir 
kai kuriems teks pasimokėti 
baudas dėl prasižengimo kai 
kurioms department© taisyk
lėms. Tarpe kitų, yra kaltini
mai, kad samdoma nelaisniuo- 
ti barber i ai. Taipgi, kad ne- 
išstatoma kainos už patarna
vimus.

Eleanor Bishop, 27 m., ras
ta be sąmonės gaso pilname 
apartmente, 3827 Kings High
way. Kaimynai pašaukė poli
ciją. Nuvežta į Kings County 
ligoninę. Pasveiksianti. . '

VYRIŠKI TOPKOUTaF
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

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

Drabužiai Lietuvos 
Žmonėms

Paskiausiu laiku, paruošiant 
12-tą Siuntinį (paskutinį) dra
bužių .ir čeverykų Lietuvos 
žmonėms dar buvo gauta do
vanų nuo daugelio brooklynie- 
čiu ir nemažai smulkiu ir 
stambesnių siuntinių iš kitų 
miestų. Visi jie suėjo į tą siun
tinį, kadangi paskutinės šio 
siuntinio dalies sudarymas už
sitęsė net iki galo šio mėnesio. 
Kol dar buvo galimybės išsiųs
ti, joki siuntiniai nebuvo at
mesti.
Davė Dovanų Brooklyniečiai:

Vytautas Zaveckas, A. Mi
sevičienė, Jonas Grubis, Mrs. 
Sprainis ir duktė Phylis, L. 
Kavaliauskaitė A. Bieliauskas, 
Karolina Kunigėnienė, Gene
vieve Milmontas, Mrs. Viš- 
niauskienė, Mary Krunglis, E. 
Senkevičienė, Bill Malin, E. 
Sadauskienė, Walter Sherbert, 
Mrs. Kasmočiene, Iz. ir Helen 
čalkiai, Mr. ir Mrs. P. Gustai
tis.

Iš Priemiesčių:
J. Kazlauskas iš Forest 

Hills, Jonas Nutauta, Baldwin, 
Grigalius Belinis, New York, 
Paul ir Aldona Alekna, Rich
mond Hill, Paulina Simonick, 
Woodhaven.

Iš Kitų Miestų:
J. Zaleckas, Sheboygan, 

Wis., Liet. Pag. T. Komitetas, 
Hartford, Conn., J. Zachrone, 
So. Boston, Mass., K. Thomas, 
Cleveland, Ohio, Ignas Liuži
nas, Binghamton, N. Y., J. 
Young, Pittsfield, Mass., LPT 
Komitetas, Detroit, Mich., An
na Zalner, Philadelphia,, Pa., 
Mrs. A. Stakėnas, Freesoil, 
Mich., A. Teleiša, Newark, N. 
J., J. Smith, Philadelphia, Pa. 
J. Stanley, Rochester, N. Y., 
LPT Komitetas, Brockton, 
Mass., A. Petrikonis, Stam
ford, Conn., M. Strauss, Wa
terbury, Conn., H. žemaitis, 
Binghamton, N. Y., L. Bekis, 
Rochester, N. Y., V. Sutkus, 
San Francisco, Calif., Mrs. E. 
Stanley. Baltimore, Md., Char
les Genys, Scranton, Pa., Mi’s. 
John Masys, Mahanoy City, 
Pa., Mrs. A. Sabulis, So. Bos
ton, Mass., Mr. Andęrson, Ro
chester, N. Y., A. Trask; Me
thuen, Mass.

Policistas George Platt, 59 
metų, susirgo širdies ataka 
vairuodamas radijo auto ir 
tuojau mirė. Tarnavo Mori
sam a stotyje, Bronx.

Transportacijos taryba iš
dėstė po Independent subway 
stotis 1,500 posterių-kortų su 
prašymais keleiviams neteršti 
stočių ir vagonų.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

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

East New York ir 
Richmond Hill

Vasario 20 d. įvyko LL 
Draugijos 185 -kuopos susirin
kimas. Paprastai į mūsų kuo
pos susirinkimus mažai narių 
atsilanko, taip buvo ir šį sykį. 
Bet susirinkusieji atliko savo 
pareigas. Pasirodė iš raportų, 
kad šioms metams jau gauta 
8 nauji nariai. Nutarta bandy
ti iki Draugijos suvažiavimo 
išrinkti iš visų narių metines 
duokles, atsilankant pas juos 
į namus.

Išrinkta delegatai į Demo
kratinių Lietuvių suvažiavimą: 
T. Šerienė, A. Paukštienė ir J. 
Vinikaitis. T Lietuvių Moterų 
suvažiavimą: Al. Daugėlienė 
ir A. Paukštienė.

Lit. Draugijos iždo sustipri
nimui iš kuopos iždo paskir
ta $5 ir-nariai aukojo po $1 : 
St. Brusokas, A. Butkauskas, 
AL Daugėlienė, V. ir A. Paukš
čiai, J. ir A. Vinikaičiai, P.
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JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU.

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-94)12

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergrecn 7-6868 
221 South 4th Street

VnUnflną- į 9—12 ryteValandos, j 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5589.
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Bieliauskas, T. Šerienė ir M. 
Misevičienė. Taipgi paskirta iŠ 
kuopos iždo Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimui $5 ir Lietu
vių Moterų Suvažiavimui $5: 
Laisvės bazarui taipgi $5.

Kurie kuopos nariai dar 
n e u ž s įmokėję, pasistengkite 
greitai užsimokėti, kad mūsų 
kuopa neatsiliktų nuo kitų 
miestu kuopų.

V. P.

John Hayes ir John Francis, 
Edison firmos darbininkai bu
vo pridusinti dujų dirbant tai
syme rynų prie Washington ir 
Spring Sts., New Yorke.

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley primena, 
kad ant atviručių Kanadon 
reikia lipinti 2 centų, o ne 1 
cento štampą.

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel, EVergreen 4-8174

*




