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Nurnberg, Vokietija.

Ameriką.

PREZ. TRUMANO PAREIŠKIMAS DĖLEI POLITIKOS CHINIJOJE

Sveiksta

ORAS.—Vis bus šalta.

Heidelberg. — 
generolas Patton.

Prasideda teismas prieš 
Japonijos karinius krimina
listus.

Pranešama, kad Chiang 
Kai-sheko armija dar nepa
siekė Mukdeno, Mandžuri- 
joj.

Nurnberg.— Teisme prieš 
nacius dokumentaliai paro
dyta, kad Hitleris planavo 
badu išmarini dešimtis mi- 
lionų rusų.

Vėl Sužalojo Lenino 
Biustą Londone

šiomis dienomis turėtų su
grįžti iš armijos Jonas Orma- 
nas ir Džimis Kaulinis, taipgi 
eilė kitų LDS narių ii’ veikėjų.

Mes jų laukiame.

I Trumanas tik bendrai žada 
(Tąsa 5-me pusi.)

i nacius karinius 
iktadarius siūlė suimt ir
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Jie reikalauja, kad Britani- i 
jos vyriausybė įleistą nacizmo 
išvargintus žydus j Palestiną.

Batavia. — Anglai pasi
traukė iš Ambarawos, vi- 
dūrinėje Javos salos dalyje, 
ir žada pasitraukt iš Unga- 
rano.

duslaus pačius laisvojo (privačio) 
verslo pamatus.”

niHIVaSUsI Jlzv

darbių Amerikoj

Įdomu pasikalbėti su mūsų 
grįžtančia is kariais, štai [Amerikonų prokuroras teis- 
brooklynietis saržentas Algir- me prieš 
das Duobinis, trejis metus iš-
buvęs Europoj, dėsto savo pa- baust 600 tūkstančių veik- 
tyrimus. liausiu hitlerininkų, nacių

Ilgokai sarž.^Duobinis buvo [partijos korpuso narių. Nes 
jie buvo nugarkaulis krimi
nalių nacizmo darbų.

britų imperialistų ; kad Pales-' Indonezijos Priešą 
tina globotų Jungtinių Tautų 
Organizacija, įkurta San Fran- i 
cisco mieste šiais metais.

Pikietuotojus pastatė
Yorko komunistinė organizaci- įlavinti holandu 
ja, pasiuntusi konsulatui tuo 
reikalu telegramą.

s “globa” būtu ištraukta" iš A^ihaNe^ ANGLIJOS KARIUOMENĖ
Batavia. — Indonezijos

: Respublikos premjeras Sja- 
Ncw hrjr girdėjo, kad Amerikoje 

________ .j marinin- 
ikai yra siunčiami kovai 
I prieš indonezus. Jis prašo
i Ameriką netarnaut holan- j 

kaip dam prieš Indonezijos žmo- j 
šiuo nes.

SUDEGINO DAR VIENĄ 
INDONEZIJOS KAIMĄ

Baisu net pagalvoti, 
Britanijos imperialistai, 
metu vadovaujami socialistų, 
elgiasi su žydais!

Jie kursto arabus prieš žy-j 
dus, pastaruosius prieš pir-! 
muosius, skelbdami, jog Pa-I 
lestinon negalima, girdi, dau- i 
giau žydų įsileisti, kadangi dėl 
to supyksiu arabai... Toly
džio, pasalingai, araįns kurs-! 
to pulti žydus! A

Komunistai mano\ kad Pa
lestinos klausimi) galima iš
spręsti gražiai, taikiai, arabų 
ir žydų susitarimu abiejų tau
tų naudai, žemės ten juk už
tenka. Pripažįstama, jog Pa
lestinoje galėtų gyventi penkis 
sykius tiek žmonių, kiek ju 
šiandien gyvena. I iki pavasario susidarys _„8X

Apie Šimtas tūkstančių žy-1milionai bedarbių, 
dų tebėra koncentracijos ha-1 . .
gėriuose Vokietijoje. Tai vis ‘ Nathanas sako., jeigu ne-, 
fašistų aukos, žydai nori tik :bus pilnai užtikrinta darbai 
vieno: “Leiskit mums važiuo- amerikiečiams su tinkamais 
ti į Palestiną!” j uždarbiais, tai per porą-tre-

Tačiau Anglijos socialistų j etą metų galės išsivystyt 
valdžia apkurto ir nebegirdi [toks krizis, kad “sudrebins 
iškankintų žmonių 
balso!

Nelaimei, prez. Trumanas 
anglu valdžiai pritaria. . . i

* * * DRAUGIŠKUMO NUO-
“Britų baudžiamoji ekspe- T AIV A IVIIKII^TVDIII

dicija, apsiginklavusi tankais lAlKA. ifllPilu 1 LlKIŲ 
ir lėktuvais, šiandien sudegino! CTII?IPA If1 IVIACWAI 
kiekvieną pastatą Bekasi mies- mUEIvUJiu ItIAmIVVUJ 
telyje, stovinčiame 12 mylių 
atstume nuo Batavijos mies
to,” — rašo United Press 1945 I 
m., gruodžio 13 d.

Bekasi miestelis, taigi, šian
dien patapo antra Lidiče.

Koki didvyriai tie britai: jie . 
gali sunaikinti ištisą Javos 
miestelį!

Batavia, Java. — Anglų- 
indusų kariuomenė sudegi

mo indonezų kaimą arti Bui- 
'tenzorg miesto, Javos saloj. 
;Anglai keršijo gyventojams 
j už tai, kad Indonezijos pat- 
'rijotai apšaudė anglų nau- 
idojamo geležinkelio kryžke-

Patvirtina, kad Japonai 
Vartojami prieš Indonezus
Haga, Holandija. — Ho- 

i landų ministeris Logemann 
[pripažino, kąd anglai varto
ja japonų kariuomenę prieš 
[Indonezijos | kovūnus “tam 
I tikruose būtinuose reikaluo- 
jse.”

London. — Nežinia koki 
chuliganai numušė pamink
liniam Lenino biustui nosį, 
ausis ir vieną petį. Tas 
biustas yra prie namo, ku
riame Leninas gyveno Lon
done 1902-1903 m. Tai jau 
penktą kartą sužalotas Le
nino biustas.

VOKIEČIAI LUPO AKIS 
RUSŲ VAIKAMS; JOMIS 

TAISĖ NACIŲ AKIS

Washington. — Rekon- 
versijos direktoriaus pava-^ 
duotojas Robertas R, Na- 
thanas skaičiuoja, kad iki 
pavasario bus 6 milionai be
darbių Jungtinėse Valstijo- i 
se. Kiek pirmiau rekonver- 
sijos valdininkai lėmė, jog

(Praeitą savaitę anglai 
susprogdino ir sudegino in- 
donezų kaimą Bekasi, arti 
Batavijos miesto, todėl, kad 
indonezai, girdi, nužudę nu
kritusius anglų lakūnus.)

Lenkai Pabėgėliai 
Stovykloj Sunaiki
no Žydų Bažnyčią

Kongresas Greit Nutarsiąs 
Prisidėt prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos

Maskva, grd. 17. —-^Trijų 
^didžiųjų talkininkų užsieni- 
niai ministerial atlaikė pir
mą savo konferencijos po
sėdį Maskvoj sekmadienį.

Pirmadienį suėjo į antrą
jį posėdį Amerikos valsty- 

Jie gali užmušti tūkstančius |bės (užsieninis) ministeris 
beginkliu javiečių, kovojančių Byrnes, Sovietų užsienio 
dėl savo laisvės. reikalų komisaras Moloto-

Jie gali. .. atlikti darbą ne- vas ir Anglijos užsieninis 
prasčiau, kaip Hitlerio eliti- ministeris Bevinas.
niu smogikų būriai.^ į Pranešama, kad jų nuo-

Ir jie gali gražiai pasidi- taika šioje konferencijoje 
dziuoti: “Mes vykdome gyve- [ šiRai-draugiška.
niman socialistinės Attlee-Be- , 
vino valdžios įsakymus!”

Kuris mano, kad tokiai val
džiai rūpi socializmas arba 
tautų laisvė, jo tenka gailėtis.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas pasiskyrė 
pirmadienį pradėt svarstyt 
pasiūlymą, kad Amerika o- 
ficialiai įstotų į Jungtinių 
Tautų Organizaciją.

Senatas jau nutarė, kad 
Jungtinės Valstijos pilnai 
prisidėtų prie tos pasaulinės 
organizacijos .taikai palai
kyti. “Senato riutarimūs įga
lino prezidentą skirti Ame
rikos atstovą į Jungtinių 
Tautų Organizaciją, duoti 
tam atstovui teisę naudoti 
karines Amerikos jėgas 
bendrai su kitomis Jungt.

Tautomis prieš užpuolikus 
ir vartoti ekonomines baus
mes prieš taikos ardytojus, 
be jokio tolesnio užgyrimo 
iš kongreso pusės.

Tokį sumanymą dabar 
svarstys ir kongreso atsto
vų rūmas. Numatoma, kad 
kongresmanąi netrukus pri
ims jį. ‘^4.

Toliau kongresas spręs, 
kiek amerikinės kariuome
nės skirt Jungtinių Tautų 
Pasaulinei Saugumo Tary
bai prieš užpuolikiškus 
kraštus ateityje.

London. — 400 lenkų su 
šaunamais ginklais ir gele
žimis užpuolė ir suardė žy
dų bažnyčią Belsen stovyk
loje, anglų užimtoje Vokie
tijos dalyje. Tie lenkai, lai
komi anglų globoj kaip na
mų netekę asmenys, išnieki
no ir subjauriojo žydų 
šventraščius. Paskui jie me
tėsi pulti pačias žydų patąl- 
pas, bet žydai jaunuoliai at
mušė puolikus.

Nepriklausomoji žydų ži
nių agentūra sako, tie len
kai, matyt, savanoriai buvo 
atvykę tarnaut naciam. To
ki “pabėgėliai” jau nužudė 
kiek žydų.

REIKALAUJA PALAI
KYT VALDINIUS 
DARBU BIURUS

Siūlo Baust 600,000 
Hitlerininkų

Prasidės Didžiyjy 
Chinijos Partijų 

Konferencija

Policininkai Pramušė > 
Streiko Pikietininky 

Liniją Flirte, Mieli.

Maskva. — Byloje prieš naciai leido į kraują mirti- 
10 nacių karinių kriminali- nūs chemikalus ir limpamų- 
stų Smolenske Rudolfas ju pgy peruSj bedarydami 
Modsch, medikalis vokiečių [medikalius savo bandymus, 
lauko ligonines pagalbinių- : . _ ;
kas, liudijo, kad naciai ėmė [sake Rudolfas Modsch. 
priekines dalis (corneas) iš , 10 teisiamųjų nacių yra 
rusų gyvų vaikų akių ir to- ^kaltinami, kad jie su savo 
mis dalimis lopė sužeistas [sėbrais Smolensko srityje 
vokiečių kareivių akis.

Tas medikalis nacių pa
reigūnas, vienas iš dabar 
teisiamųjų, taip pat liudijo, 
kad jie perleidinėjo rusų 
vaikų kraują sužeistiems 
vokiečiams. Kitiem rusam

nuo 1941 iki 1943 išžudė 
145,000 sovietinių piliečių ir 
sunaikino 96 fabrikus ir 
125,000 namų. Daug rusų 
buvo suvaryta į mirties ve
žimų būdas ir dujomis nu
nuodyta.

Kaip Chiang Kai-Shekas ir 
Chinų Komunistai Atsilie
pia į Trumano Pareiškimą

Anglijoj, 1944 metais jis 
buvo vienai tų, kurie pradėjo 
invaziją Francijon, — dalyva
vo atidaryme antrojo fronto.

Anglija jam nepatinka; vis
kas senove atsiduoda, sako Al
girdas. Belgija gražiau susi
tvarkiusi : Brusselis dar ir po 
karo gerai atrodo. Tik Antver- 
pas smarkiai pažeistas, dau
giausiai raketinių vokiečių 
bombų, kuriomis naciai vaiši
no miestą.

Bremene, per kurį daug lie
tuvių Amerikon atvažiavo, — 
tebestūksoja griuvėsių kalnai.

Algirdo tėvas, senis Duobi- 
nis, kadaise tarnavo caristinė- 
je Rusijos armijoje, — buvo 
vyresniuoju, o sūnus — Ame
rikos armijoje išbuvo virš tre- 
jis metus. Taigi abu Duobi- 
niai dabar turi užtenkamai, 
apie ką kalbėtis.

Beje, Algirdas puikiai atro-

Washington. — Prezid. 
Trumanas savo pareiškime 
gruod. 15 d. dėlei Jungtinių 
Valstijų politikos linkui 
Chinijos, tarp kitko, sakė:

“Šios šalies valdžia yra 
do ir su civiliniu gyvenimu jau 
apsiprato.

Chungking. — Dviem lėk
tuvais iš Yenano atskrido į 
Chungkingą chinų komunis
tų generolas Chou En-lai ir 
44 kiti jų veikėjai. Prane
šama, jog po keleto dienų 
čia prasidės Patariamoji 
Žmonių Konferencija dėlei 
savitarpinio chinų karo su
stabdymo ir bendrosios, de
mokratinės valdžios suda
rymo visai Chinijai.

Konferencijoj komunistai 
turės 7 savo atstovus; vidu
rinės Chinijos Chiang Kai- 
sheko partijos Kuomintan- 
go bus 8 atstovai, Chinų 
Jaunuomen. Partijos 5, De
mokratinės Sąjungos 9 ir 
vienas nepartijinis delega
tas.

Komunistai siūlo sudaryti 
sudėtinę (koalicinę) įvairių 
partijų valdžią.

tvirtai įsitikinusi, jog stip
ri, suvienyta ir demokratinė 
Chinija turi ~ didžiausios 
svarbos pasisekimui Jungti
nių Tautų Organizacijos ir 
pasaulinei taikai. Dezorga
nizuota Chinija, per užpuo
limą iš užsienio arba per 
ginkluotą vidujinę kovą, da
ro ardančią įtaką pasauli
niam pastovumui ir taikai.

“Šio šimtmečio įvykiai 
rodo, jog taikos suardymas 
bet kur pasaulyje grūmoja

Flint, Mich. — Trikam
piai susirikiavę policininkai 
pralaužė streiko pikietinin- 
kų eilę ir taip suleido 150 
vadinamų raštininkų į čio- 
naitinį General Motors 
“spark plug” automobilių 
fabriką.

ŽIBALO KOMPANIJA 
PAKĖLĖ ALGAS

Washington. — Sinclair 
Žibalo kompanija pasirašė 
sutartį su Tarptautine Ži
balo Darbininkų Unija. 
Darbininkam pridėta 18 
nuošimčių algos ir pripažin
ta 40 valandų darbo savai
tė.

Washington. — Visašališ- 
ko Planavimo Sąjungos ko
mitetas, susidedąs iš Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijų atstovų, pasmer
kė įneštą kongresui suma
nymą, atkreiptą prieš pa
laikymą nemokamų federa- 
lės valdžios biurų darbam 
surasti. Tas sumanymas siū
lo pavesti paskiroms valsti
joms darbų suradimo biu
rus, kurių lėšas, tačiau, tu
rėtų šalies valdžia apmokė
ti.

Minimas darbo unijų ko
mitetas reikalauja palaikyti 
federalės valdžios darbo 
biurus USE'S. Nes darbų 
trūkstant, žmonės kilnojasi 
iš vienos valstijos į kitą, iš 
vieno apskričio į kitą. Todėl 
tik federaliai, visašališki 
darbų biurai tegali tinka
mai patarnaut jieškantiem 
užsiėmimo, sako tas komite
tas.

Chungking. — Chiang i pagyrė prez. Trumaną už 
Kai-sheko tautininkų vai- i tai, kad jis atvirai pasakė, 
džia vidurinėje Chinijoje .jog dabar tik Chiang Kai- 
sveikina prez. Trumano pa- sheko partija (Kuomin- 
reiškimą. — Trumanas sa- .tang) pati viena oficialiai 
kė, jog jis pripažįsta tik i valdo Chinija. Komunistai 
Chiang Kai-sheko valdžią ir i pritaria Trumano pageida- 
laiko ją pamatu, ant kurio Ivimui sustabdyt naminį ka
bus statoma platesnė, de- rą tarp Chiang Kai-sheko 
mokratinė valdžia. Tuo t,ar- i ir chinų komunistų, sušaukt 
pu Trumanas žada Chiang į įvairių partijų konferenciją 
Kai-shekui visokią tinkamą ir įsteigt tautos vienybės 
paramą, išskiriant karinį [valdžią.
Jungtinių Valstijų .kišimąsi Chinų komunistai taip 
į tarpsavinius chinų daly-1pat norėtų džiaugtis,, kad 
kus.

Chinu komunistu vadai i
L- V

Priimsią Komunistus į 
Sudėtinę Japonijos 

Valdžią

Bulgarijos Seimo Pir 
mininku Išrinktas 
Komunisty Vadas

Tokio. — Japonijos žinių 
ministeris pareiškė, kad ir 
komunistai bus priimti į su- 

Idėtinę (koalicinę) japonų 
[valdžią; bet Japonijos vai
zdžia, girdi, neleis turėti ko
munistams paskiros savo 
armijos, kaip Chinijoj.

Traukiniu Susidūrime Žuvo 
7; Sužeista 300

Kollock, S. C. — Ūkanoje 
susikūlus dviem traukiniam 
vienam į kitą, tapo užmušta 
4 kareiviai ir 3 kiti asme
nys ir sužeista bent 300, 
tarp kurių 62 sunkiai sužei
sti.

Sofija, Bulgarija. — Nau
jai išrinktas Bulgarijos sei
mas dauguma balsų išrinko 
savo pirmininku Vasilių 
Kolarovą, Komunistų Par
tijos politinio biuro narį. 
Atsidarant seimui, minios 
demonstravo, reikalauda
mos formaliai panaikinti 
karaliaus įstaigą ir pas
kelbt respubliką.

Bulgarijos seime yra 276 
atstovai, išrinkti nuo pen
kių didžiųjų Tėvynės Fron
to partijų.

Ragina Sustabdyt
Atom-Bomby Dirbimą

taikai ištisame pasaulyje. 
Todėl gyvybiniai svarbu 
Jungtinėms Valstijoms ir 
visoms Jungtinėms Tau
toms, kad Chinijos žmonės 
pavartotų visas galimybes 
sutaikyti vidujinius savo 
skirtumus per taikias dery
bas.

“Jungtinių Valstijų vy
riausybė mano, kad būtinai 
reikia padaryti šiuos žings
nius:

“1—Sustabdyti karo veik-

smus tarp tautinės (Chiang 
Kai-sheko) valdž. ir chinų 
komunistų ir kitų atskirai 
sau veikiančių chinų gink
luotų jėgų, užbaigti atstei- 
gimui sėkmingos chinų val
džios visoje Chinijoje, taip 
pat ir tuoj autiniam japonų 
jėgų iškraustymui;

“2—Sušaukti svarbesnių
jų politinių elementų tauti
nę konferenciją, kad galima 
būtų greitai užbaigti dabar
tinę vidujinę kovą ir įvyk-

Lebanon, N. H.— Laisvo- 
Shanghai. — Iš Chinijos isios Sakyklos susirinkimas 

grąžinama 2,000 jūreivių i I čia priėmė rezoliuciją, atsi- 
! šaukdamas į prez. Truma
ną, kad sustabdytų atomi
nių bombų dirbimą ir per
vestų Jungtinių Tautų Sau- 

Igumo Tarybai atominės jė- 
! gos kontroliavimą. Už tai 
kalbėjo Mass. Technologijos 
Instituto profesorius Theo
dore Smith, Middlebury ko
legijos pirmininkas dr. S. S. 
Stratton, susirinkimo pir
mininkas, ir keli kiti moks
lo vyrai.

dyti Chinijos vienybę.
“Jungtinės Valstijos ii 

kitos Jungtinės Tautos pri-1 
pažino dabartinę tautinę 
Chinijos Respublikos val
džią kaįp vienintelę teisėtą 
valdžią Chinijoj. Ji yra tin
kamas instrumentas Chini
jos suvienijimui įvykdyti.

“Jungtinės Valstijos ir 
toliau bendradarbiaus su 
tautine Chinijos valdžia 
tarptautiniuose reikaluose, 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Trys Žiaurumo Palyginimai
Pasaulio akys nukreiptos į Nurember- 

gą, kur eina teismas nacių vadų. Jie tei
siami už žvėriškumus, už civilinių žmo
nių žudymą, už naikinimą miestų ir kai
mų. Juos teisia Jungtinių Tautų teisėjai, 
jų tarpe Amerikos ir Anglijos juristai.

Ta proga dienraštis “Daily Worker” 
daro štai kokį palyginimą:

1942 metais, birželio 11 d., iš Berlyno 
Associated Press žinia sakė: “Visi vyrai 
Lidice miestelyje, Čechoslovakijoj, buvo 
sušaudyti, moterys išsiųstos į koncentra
cijos stovyklas, miestelis sulygintas su 
žeme.”

Berlyne nacių radijas teisino žygį, kad 
Lidice miestelis nubaustas už tai, kad 
“suteikė prieglaudą ir teikė pagalbą... 
žmogžudžiams”, reiškia, čechoslovakų 
partizanams, kurie nužudė nacių vadą 
Heydrich’ą.

1945 metais, gruodžio 9 d. ta pat As
sociated Press agentūra pranešė iš Chi- 
nijos: “Amerikos marinai iššovė 24 mor- 
tirų šūvius į sodžių, į šiaurės nuo Tient- 
sino, gruodžio 4 d., 1945 m., ir karo žmo
nės sprendžia, kad sodžius likosi sunai
kintas.”

Kokis pasiteisinimas? Amerikos mari
nų komandierius gen. Keller E. Rockey 
sako, kad chiniečiai nužudė du ameri
kiečius marinus, kurie buvo išėję “me
džioti zuikių.”

1945 m., gruodžio 13 d. United Press 
žinių agentūra praneša iš Indonezijos: 
“Britų baudžiamoji ekspedicija, palaiko
ma tankų ir lėktuvų, šiandien^ sudegino 
iki paskutinio namo Bekasi miestelį, 
12 myliu i rytus nuo Batavia, Java sa
loj.”

Kaip britai teisinasi? Jie sako, kad in- 
donezai “teroristai” sukoneveikė britų 
ir indusų kareivių lakūnų lavonus, kurių 
lėktuvai susikūlė Javoj, lapkričio 23 d.

New York Times korespondentas 
'Ralph Coniston rašo iš Batavia apie šį 
britų žiaurumą: “Bekasi miestelį naiki
no britų šeštoji Raudonų Velnių vardo 
divizija. Lėktuvai degino iš oro, o ka- 
nuolių ugnis bombardavo kelius, kad 
indonezai negalėtų automobiliais ir tro- 
kais pabėgti, o po to į miestelį įžengė 
britų pėstininkai.” Gyventojai, kurie ga
lėjo išbėgti, tai korespondentui priminė 

. Europos žmones, bėgančius iš karo ug- 
• nies. Britai areštavo 43 indonezus, kal

tinamus, kaipo “kriminalistus”.
Tokios politikos laikosi tūli kapitalis

tinių kraštų “demokratai”! Jie įsiveržė 
į kitų tautų šalis, degina jų miestelius, 
žudo žmones ir besipriešinančius laiko 
“kriminalistais.”

■ • • • • ...... , . .. t. . • • , ■;

Reikalauja Nuginkluoti Nacius
Tarybų Sąjungos maršalas ‘Grigorius 

Žukovas pareikalavo iš Anglijos, kad ji 
nuginkluotų vokiečių hitlerininkų armi
ją. Pagal Sovietų Sąjungos davinius, tai 
Britanijos valdomoj Vokietijos dalyj yra 
apie milijonas nacių kareivių, kurie kaip 
buvo, taip ir yra organizuoti į vienetus, 
turi komandierius, dėvi uniformas, nacių 
garbės ženklus, laikosi ginklus ir net ga
minasi amuniciją. Greta vokiečių armi
jos dalinių ten pat yra dar vengrų, lie
tuvių, latvių ir kitų tautinių hitleriškų 
ginkluotų grupių.

Britai teisinasi, sakydami, būk tik apie 
250,000 vokiečių kareivių nenuginkluoti, 
kad būk tam “nebuvo laiko.” Per pusę 
metų jiems vis dar “neužteko laiko”! Net 
tokis anti-sovietinis New York Times ko
respondentas, kaip Mr. G. Hill, ir tai 13 
d. gruodžio rašo: “Faktas pasilieka fak
tu, kad, dvi dienos atgal, aš mačiau 
Hamburge, kaip vokiečiai laivyno oficie- 
riai, pilnoj uniformoj, su geležiniais kry
žiais ant krūtinės, išdidžiai įžengė į 
tomobilius, o jiems šoferiai kariškai 
liutavo.”

Maršalas Žukovas sakė, kad britai
laiko savo okupuoto j Vokietijos dalyj, ką 
tai panašaus į “Flensbuligo vokišką val
džią”. Jis reikalavo, kad tam būtų pada
rytas galas, nes tai laužymas Potsdamo 
konferencijos nutarimų ir dėl Vokietijos 
okupacijos Jungtinių Tautų vadų pada
ryto susitarimo.

Rochester, N. Y.
Technijškas saržentas Ged

dy J. Vaitas, sūnus rocheste- 
riečių Daratos ir Jono Vaitų, 
sugrįžo iš karinės tarnybos. 
Garbingai atleistas lapkričio 
3-čią, 1945. Tarnyboje gavęs 
šiuos požymius — medalius: 
Pre Pearl Harbor, Good Con-

Kelione Tarybų Lietuvon

au-
sa-

pa-

4u/tso Veršiai
Dienraštis Vilnis rašo:

“V. Mykolaitis-Putinas, savo apysakoj 
“Altorių šešėly”, kalba apie žmones, per 
kurių lašinius širdies nebematysi. Ame
rikoj tokius žmones vadina aukso ver
slais.

“Šiomis dienomis paskelbta, kokias al
gas lupa tūli didžiojo biznio šulai.

“General Motors korporacijos prezi
dentas C. E. Wilson, pereitais metais, 
gavo $459,001. Kitas tos korporacijos 
viršininkas, Ormond Hunt, gavo $359,- 
519. Trečias, Albert Bradley, gavo 
$350,000.

“Jokios korporacijos viršininkai ne
gauna tokių fantastiškai riebių algų, 
kaip General Motors.

“O betgi, tie plutokratai, patys pasken
dę pasakiškuose turtuose ir prabangoj, 
skelbia kryžiaus karą šimtams tūkstan
čių savo darbininkų, reikalaujantiems 
pakelti algą dviem doleriais dienon, kad 
galima būtų sudurti galą su galu.

“Tokio kontrasto tarpe kapitalisto ir 
darbininko nėra jokioj kitoj šalyj.

“Prezidentas Rooseveltas, kaip atsime
nate, karo metu reikalavo nustatyti lu
bas pajamoms. Jis reikalavo, kad niekas 
daugiau negautų, kaip $25,000. Atsime
nate, koks isteriškas riksmas tuomet ki
lo milionierių tarpe. Rodos, kad kas juos 
būtų pradėjęs karti už liežuvio!

“Amerikoj bizniška etika paremta tais 
dėsniais, kad sauja kapitalistų gali val
dyti pasakiškus turtus. Prieš tą etiką 
nekelia balso nei Kongresas, nei komer
cinė spauda, nei bažnyčios šulai. Jiems 
tai išrodo visai natūralu.

“Darbininkai, kovojanti už didesnį 
duonos kąsnį ir už savo teises, kovoja 
ne tik už savo klasės reikalus, bet ir už 
naują dorovę.

“Milionierių dorovė yra supuvusi.”

Skaitytojų Balsai
Lietuviškų- Fašistą Darbai.
Laisvės skaitytojai pastebė

jo, kad draugė J. Skeberdytė 
buvo sumušta ir numesta laip
tais fašistų kongrese, kur ji 
buvo nuėjus kaipo Vilnies ko
respondentė.

Kodėl fašistai bijosi įsileisti 
demokratinių pažiūrų žmones į 
savo kongresų? Aišku visiems, 
kad jie nenorėjo, kad lietuvių 
demokratinėj spaudoj būtų 
paskelbti jų fašistiniai darbai. 
Ten buvo suvažiavę lietuviškų 
fašistų inteligentija, mokyti 
žmonės, smetonizmo ir hitleriz- 
mo liekanos. Iš tokių elemen
tų negalima nieko geresnio ir 
laukti. Tas parodo pradžią te
roro. Na, ir jeigu bus taip len
gvai praleista, tai, suprantama, 

.i visur pradės užpuldinėti. Ne
bus galima turėti tvarkingų su
sirinkimų. Kad kaip, tie ele
mentai gali pradėti terorą klu
buose ir kitose organizacijose.

atsto-
o ma-

Kadangi tic gaivalai 
vauja fašistinį veikimą, 
to, kad fašizmui galas, kad ne
gali taip lengvai žmones pasi
gauti į savo tinklą, tai griebia
si visokių teroro priemonių. Vi
sa tai kvepia smetonine ir hit
lerine diktatūra.

J. Skeberdytė turėtų užpuoli
kus traukti į teismą. Nes ki
taip tie elementai pradės dar 
plačiau užpuldinėti sa'u nepa
tinkamus asmenis. Kiekvienas 
gali suprasti, kad yra pavojin
ga žmogų mesti laiptais. Juk 
tuo būdu galima žmogų labai 
sužeisti arba net užmušti.

Tik pamislykite, ponų, kuni
gų ir visokių kitų “didelių” 
žmonių kongrese mergina tapo 
laipstais numesta tik dėl to, 
kad ji skirtingo įsitikinimo. Tai 
taip pasirodė tie ponai.

Pereitą mėnesį atsibuvo An
tras Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimas, Pitts-

burgh, Pa. į šį suvažiavimą ga
lėjo ateiti, kas tik norėjo. Pir
moj sesijoj visą laiką sėdėjo 
K., vienas iš fašistų pastumdė
lių. O paskutinėFsęšijoj buvo 
ponia Količienė. Bet niekas ne
kliudė tų žmonių, kurie pritaria 
lietuviškiems fašistams, šiame, 
suvažiavime galėjo būti bile 
laikraščio reporteris, ar kuni
gas. Visiems buvo vietos. Nie
kas jokio lęrmo nekėlė ir nie
kas nebandė kurį nors asmenį 
išmesti per duris.

Tai matote, koks skirtumas 
tarp tų dviejų suvažiavimų.

Antras Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimas bu
vo. labai pavyzdingas, pamoki
nantis. Visi buvo lygiai priim
ti. Nebuvo jokio skirtumo.

Man gaila draugės J. Ske- 
berdytės, kad turėjo nukentėti. 
Bet dėl to gal greičiau suklai- 
dftiti žmonės pamatys fašistų 
bjaurius darbus. Tie žmonės, 
kurie seka fašistus, turėtų pa
galvoti; ar gerai daro, ir kokis 
jų tikslas. O draugė J. Skeber- 
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Pieno

(Tąsa)
Šiandien turiu kraustytis 

į kitą viešbutį. Čia, Hotel 
Kamp, tiktai iki pirmadie
nio buvo vietos. Kraustausi 
į didesnį viešbutį, vardu 
Hotel Klaus Kurki. Užmo
kėdamas bilą klausiau, kur 
čia būtų galima gauti mau
dynę. Moteriškė sako: Vie
šoje maudynėje galima 
maudytis tik vieną savaitę 
mieste išgyvenus. Bet, gir
di, anam hotelyje jie 
suomišką maudynę ir 
site išsimaudyti.

Dar apie maistą:
dar nemačiau. Kur tik pra
šiau, visur tas pats atsaky
mas: Nėra. Prie kavos duo
da kažin kokio balto skys- 

ičio, panašaus į pieną. Svie- 
i sto kąsnelis didelis gardėsis, 
j Iš viso, matyt, labai trūks
ta riebalų. Bulvių duoda ne
mažai, nes neracijonuotos. 
|Bet bulvės nepaprastai ma- 
I žos, matyt, buvo prastas 
'derlius. Tik vieną sykį da- 

jvė vidutinio dydžio bulvę, 
.•/bet toji buvo perdėm supu- 
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. Po to buvo perkel-wus! Bulves duoda tiktai 

i virtas su skūra. Gi lupti 
Po Perlų Uosto buvo priskir-1 reikia peiliu ir šakutėmis, 

tas submarinų patrulės parei-1 pirštais bulvę imti nemada, 
goms Pacifike. Jo skvadronas į negražu.... Man labai patin- 
kredituojamas sunaikinime ka stalų aptiesimas. Aptie- 
priešu submarine. Tačiau ne,salai yra popieriniai, šva- 
už ilgo sugrįžo į Jungtines Irūs, gražūs. Pavalgei, nuė- 
Valstijas, perkeltas į Biggs i mg, numetė* ir užtiesė kitą. 
Field, El_ Paso, Texas, čia jis ' Taip daro ir Švedijoj. Mat, 
išdirbo lėktuvų mechaniku du i. Švedijoj įr Suomijoj popie- 
metus. Iros netrūksta. Daugelį da-

Vehau jis tarnavo Earring-1 j pavaduoja pępiera. 
ton, Kansas, ir Lincoln, Ne-;’ . .
braška. Iš čionai buvo pasiųs-; Atvažiavęs į Helsinkį su 
tas mokytis į iTetroit, Mich. fruktais atsisveikink. Tik 
Baigė Pratt Whitney ir Wright kur ne kur krautuvėje pa-

T/Sgt. Geddy J. Vaitas 
duct, American Campaign, i 
World War Victory ir Pacific 
Theatre.

Geddy įstojo liuosnoriu į or- 
laivyną, kaipo mechanikas, 
birželio 11-tą, 1941 metų. Bu
vo priskirtas prie 2nd ‘Air 
Force. Pamatinį apmokymą! 
gavo Lawson Field, Georgia 
valstijoj, 
tas į Panamą.

inžinų specialistų kursus. Taip ■ 
gi baigė Liberator ir Flying | 
Fortress skridimo inžinierių ; 
mokyklą.

Baigus minėtus kursus, Ged-| 
dy buvo perkeltas į Albuquer-: 
que, New Mexico, kur jis dar | 
lankė B-29 Instrumentų Mo-; 
kyklą ir veikė B-29 inžinų me-, 
chaniku iki jo atleidimo iš tar
nybos.

Laike tarnybos, liepos 3-čią, j 
1942 m., Texas valstijoj, Ged-! 
dy susivedė su Dorothy Sen-! 
kevičius, rochesteriete. Tarny-' 
bą baigęs, su žmona ir gražia 
dukryte Karen, apsigyveno 
Rochesteryje, 210 Rauber St.

Nieko nelaukęs, jaunasis 
Vaitas vėl stojo prie draugiji
nio darbo, kurį paliko eida
mas į kariuomenę, tapo išrink
tas Gedemino Draugystės kon
trolės komisijon — trustistu. 
Neužmiršta nei demokratinės 
spaudos, susitikęs mane sako: 
Te, drauge, aš aukoju $5 dien
raščiui Laisvei. Ačiū, Geddy 
Vaitai, už auką ir kad nepa
miršti darbininkiško veikimo. 
Garbė tėvam, J. D. Vaitam, 
turėti tokį sūnų. Ir mes džiau
giamės jo sulaukę.

L. Bekešienč.

dytė ir mos visi demokratinių 
pažiūrų žmonės neturėtume šį 
atsitikimą taip lengvai praleis-,, 
ti. Turėtų būt pastatyti prieš[ 
teismą tie blogos valios žmo
nės. F. K. Slielcienė.

Dienraščio Laisvės

BAZARAS
Įvyks Washington© 

Gimtadienio, šventėje.
Bus tris dienas.

VASARIO-FEBRUARY
22, 23 ir 24 Dienomis

1946

Grand Paradise Salėse 
318 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Rašo A. Bimba. kai. Bandau aš su ja kalbė
kis rusiškai. Suprantu, jog 

matysi beskutę mažų žalių sako, kad galiu gauti trau- 
obuolių. Kitų fruktų dar ne- kinį lapkr. 9 dieną, turiu 
mačiau. Languose matosi ateiti ir nusipirkti tikietą. 
didelės galvos kopūstų. Bet Sako, tikietas kaštuos 2,300 
ką su jais daro, nežinau 
nes dar niekur valgyklose ant markių ir nusiskubinu į 

neteko legacijos patalpas. Pasitin- 
ka dar jauna mergina ir sa- 

Sunku be švedu kalbos ^°’
, bet dar * sunkiau « ^eną. Vistiek!

markių. Išsikeičiu čekius

nei žalių, nei virtų 
užeiti?

Švedijoj
Suomijoj be suomių kalbos. 
Čia tik retai kuris supranta

Sakau, jeigu galima, važiuo
ju ir šiandien! Paima ji iš 

angliškai. Vokiškai gi, ma- l^.nf Pasportą ir nueina 
tyt, moka labai dau|. Tuo- tlklet^ atnestb 
jau ir sako: Aš moku duč : Veltui butą aliarmo. Kaip 
kalbėti. Jau ir iš to maty- iš sykio buvo pasakyta, taip 
tis, kaip plačiai buvo vokie- pasilieka, ji nežinojo, kaip 
čių įtaka įsišaknėjus prieš dalykai stovi, išvažiuoti ga- 
karą. Hitlerininkai čia lindo tesiu tiktai šeštadienį.
ir sukosi lizdus. . . | Sugrįžęs viešbutin pra.

Vakar vakare nuėjau į išau: duokite man išsimau- 
stoti pajieškoti angliškų bei dyti, susimildami! Viena, 
rusiškų laikraščių. Neradau . atsako, tik tam tikromis 
nei vieno, sako, neturi. Ra- dienomis mums leista duoti 
dau tiktai naujai atėjusi maudynes, antra — visa 

savaitė jau užimta! Betgi 
aš jau ir pakęsti nebegaliu, 
daugiau kaip savaitė nesi
maudžiau, mes Amerikoje 
maudomiesi, jei norime, kas 
dieną, suprantate? Patar
nautojas susirūpina, prade
da telefonu skambinti ir 
klausinėti, ar galima kas 
nors padaryti su tuo ameri
kiečiu. Galima, padarys eks- 
itra, bet turiu atsikelti rytoj 

Šiandien, lapkr. 6 dieną, |^udvtisS galėsiu ^ilgiau 
buvau vaitui apsidžiaugęs. ? « 1 , d lsN„J

td:X ki-
ją. Ta moteriškė, su kuria ; 
buvo vedamas reikalas dėl 
mano važiavimo į Lenin-!

pundelį žurnalo “Time”, 
spalių 22 dienos. Užmokė
jau 40 markių!

Jau visiškai atsilikau nuo 
pasaulio — nei radijo, nei 
laikraščių, nei laiškų! Nieko 
nežinau, kas sviete dedasi. 
Jau ir dėlto vieno norisi 
kuogreičiausiai p a s i e k ti 
Lietuvą. Tada vėl gyvensiu 
su gyvaisiais...

(Daugiau bus)

Gruodžio 13-tą nukritęs 
gradą, nedirba. Josios pava-1 New Yorke sniegas dar vis lai
duotoja kalba tiktai rusiš- I kosi.

PAŽANGIŲJŲ SUMANYMŲ RĖMIMAS; PREZIDENTO 
TRUMANO PROGRAMAS

(Pabaiga)

Aukščiau atžymėti nepasisekimai ne
privalo nupuldyti veikėjų ūpą, bet patar
nauti kaipo pamoka vienijimui jėgų 
ateities laimėjimams.

Amerik. pažangi visuomenė yra dik- 
čiai atlikus. Pasitikime, kad laimėjimų, 
ir dar daug didesnių, bus ateityje.

Neinant giliau į istoriją, o tik pami
nint tą faktą, kad nežiūrint visų reakci
nių jėgų susivienijimo, Rooseveltas ketu-, 
ris kartus buvo išrinktas prezidento vie
ton.

Šia proga noriu paminėti, kad lietuvių 
pažangioji visuomenė pakartotinai mo
kėjo įjungti savo jėgas naudingiem dar
bam, ji daug yra atlikus.

Nuo tada, kai prezidentas Rooseveltas 
išryškino savo programą, demokratiniai 
lietuviai ne tik jį rėmė, bet ir uoliai dir
bo, kad naudingi sumanymai liktų įsta
tymais.

1944 metais laike prezidentinių rinki
mų Chicagos pažangūs lietuviai puikiai 
pasidarbavo dėl Roosevelto išrinkimo. 
Gražiai pasidarbuota ir Brooklyne. Ta
čiau kitos, ypač mažesnės kolonijos, nepa
rodė sumanumo rinkiminėj veikloj.

Kitas demokratinių lietuvių rinkimų . 
sumanumo pavyzdis nesenai įvykę rinki
mai New Yorke majoro ir konsilmanų. 
Ten lietuviai šauniai pasidarbavo dėl 
Amerikos Darbo Partijos kandidato 
O’Dwyer išrinkimo į majoro vietą. O’
Dwyer laimėjo daugiau balsų, kaip su
dėjus daiktan prieš jį ėjusių kandidatų 
Morris ir Goldstein, kur pirmutinį rėmė 
LaGuardia, o pastrąjį republikonų par

Taipgi rinkimuose i konsilmanus 
brooklyniečiai lietuviai gražiai pasidar
bavo.

B'er už ką galima pagirti derriokrati- 
nius lietuvius Chicagoj ir Brooklyne, tai 
tenka pakritikuoti Detroito pažangiečius 
už neparodymą sumanumo ir darbštumo 
rinkimų vajaus pravedime už CIO unijų 
kandidatų Frankensteen.

Antro Demokratinių Lietuvių Suvažia
vimo delegatai ir delegatės, prašau įsi- 
tėmyti, kad prezidento Trumano prakal

boj pakelti sumanymai turi didelės reikš-

mes visiem šios šalies žmonėm ir tame 
skaičiuj lietuviam.

Paimkite teisingo samdymo komisijos 
reikšmę. Jei jus darbdavis diskriminuo
ja dėl tautinio, religinio ir kitokių įsiti
kinimų, jūs turite teisę skųstis komisijai.

Arba, 65 centai į valandą mažiausia 
alga. Daugelyje vietų darbininkai, o ypač 
moterys, negauna tokias algas. Tas su
manymas turi didžios reikšmės dėl ma
žiau apmokamų ir labiausia išnaudoja
mų darbininkų.

Kitas klausimas, tai bedarbės kompen
sacijos $25 per 26 savaites. Nedarbas 
gręsia milionams.

Šios savaitės pradžioje prezidentas 
Trumanas pasiuntė laišką kongresui, 
kuriame pasiūlė Wagnerio-Murray-Din- 
gell bilių padaryti įstatymu. Tas pasiū
lymas turi viso-didžiausios reikšmės Jun- 
gtinių Valstijų žmonėms. Jame išdėsto
ma medikalės pagalbos, ligoninės ir me
dicinos veltui suteikimo ir sunegalėjus 
šalpos davimo reikalas. Jeigu tas suma
nymas liktų padarytas įstatymu, tai bū
tų milžiniškas laimėjimas sveikatos sri
tyje, tai būtų revoliucinis nuo tikis medi
cinos reikaluose. Žinoma, reikės genera
tes pažangių jėgų mobilizacijos dėl to.

Kas reikalinga daryti, tai susimobili- 
zuoti. Visi delegatai, kurie randasi šioj 
salėj, kaip sugrįš į savo organizacijas, 
privalo iške t tų sumanymų reikalą, pa- 
diskusuot, priimt rezoliuciją ir pasiųst 
savo kongrcsmanui ir senatoriui.

Fabrikantų susivienijimas Atlantic 
City susitarė kovoti prieš visuomenei 
naudingus įstatymus. Žinoma, jie pa
veiks ant silpnesnių vietų net organizuo- 
toj darbininkijoj. Bet tas nereiškia, kad 
sulaikys progresą.

Amerikos žmonės eina pirmyn. Jie mil
žiniškais žingsniais maršavo Washinto- 
no ir Jeffėrsono laikais; jie stebino pa
saulį savo karžygiškumu ir laimėjimais 
Lincolno dienose, mes daug laimėjome 
velioniui Rooseveltui vedant šalies reika
lus. Amerikos žmonės laimės Trumano 
programo naudingus sumanymus šiame 
pokariniame rekonversijos laikotarpyje. 
Mes, demokratiniai lietuviai, neatsiliki- 
me, ale dirbkime su visa pažangiąja Ame
rikos visuomene, eikim pirmyn!

•L ■ \
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SĖKMINGAS BUVO LIETUVOS VAIKAM 
KALĖDINIU DOVANU VAJUS

Su pradžia lapkričio bai- Aš įsitikinus, jog kožnoje 
gėsi Lietuvos vaikams Ka- lietuvių kolonijoje yra ge- 
lėdinių dovanų vajus. Tė- ros valios žmonių, kuriems 
mijant vajaus eigą, reikia Lietuvos dabartiniai vargai 
džiaugtis mūs draugių su-irūpi. Kad ir su nedideliu 
mantiniu tokio didelio dar- kiekiu, bet rinkime para- 
bo pravedimui. Patiekus va-imą, kol ji taip labai reika-j 
jaus planus, kai kam at- linga ten.
rodė, jog bus tik veltui lai-! pOvanas pakuojant, iš 
ko eikvojimas. Manyta, jog d lio JvS1 teko
žmones ir taip rūpinasi, i
Lietuvai paramos teikimu Patemyt nepap < c 1 
ir be specialaus paraginimo. Ungumą ii ti j u1 1 iterijų dabartiniu laiku yra|

Gyvenime, turbūt, jau yra visokių kliūčių. Teko matyt; 
tokia taisyklė: kada pasi-'gražių drabužėlių, pasiūtų 
brėžiama bent kas įvykinti,,iš nedidelių, skirtingų šmo- 
visokie sunkumai ir kliūtys;telių audeklo. Kiti pasiūta; 
nugalima. Taip buvo ir su didesnių, padėvėtų dra- 
paskutiniu vajum. Brookly- bužiu. Viskas sudorojama 
ne yra geras skaitlius rū- rūpestingų moterų ranko-l
pestingų draugų-gių, dir- mjs. Ypač Rochester, N. Y., i
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nuo seniai pasižymi. Pana-! 
vaikams §iaį medžiagas sunaudoja 
Tikslas jr kitose kolonijose darbuo-

ledinių dovanų vajus, 
mijant vajaus eigą,

bančių šalpos teikime, betimoterys tokiu darbu 
sale to moterys iškėlė obal- 
sį: 500 Lietuvos 
Kalėdoms dovanų.
pasiekta su geru kaupu:jtojos. Rochesterio moterys, 
Surengta pramoga, kurios 'apart daug ir labai vertin- 
dalyviai sunešė didelę krū-'gų drabužių, dar apavė 118 
va visokiausių dovanų-dra-jpOrų kojų naujais bateliais, 
bužiais, mokyklos reikme-} 
nimis, muilu, maistu. Už! 
specialiai sukeltus pinigus! 
nupirkta 165 poros naujų į 
vaikams batelių.

Scranton, Pa., : 
veikėjai nupirkę atsiuntė 
100, po tris kavalkus vai-; 
kams šiltų siutelių: L_L 
naitės, žiponėlis ir kepurė.

Nacių poniulė, žmona buvusio nacių užrubežiams 
ministerio Joachim von Ribbentropp, praeina pro sar
gybini eidama j teismabutį Nuremberge, Vokietijoj, kur 
teisiami karo kriminalistai.

KAIP PRALINKSMĖTI

} Centralis LPT. Komitetas, 
| įskaitant už specialiai at
siųstus pinigus, nupirko 
i mokyklos amžiaus vaikams 
I praktiškų batelių už $3,- 

kolopijos 047.76. Tai bus 1,836 poros.
Sudėjus krūvon visas su

keli.'keltas dovanas ir nupirktus 
- naujus batelius, drąsiai ga- 
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Chicagos kolonija su skai-ip11?6 s.akyt, jog tuomi pra
dingais moterų klubais ap- linksminsime bent penke- 
dovanojo gan didelį skait-tūkstančių Lietuvoje ka
lių Lietuvos našlaičių; tik-ro našlaičių. Atlikom labai 
tai vienas Moterų Kultūros garbingą žygį. Komitetas 
Klubas prisiuntė 336 sva-;sPren^ia, J°g Kalėdų do-

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuvos Žydų Federacija 
Daug Dirba Gelbėjimui Lietu
vos Žmonių;- Siunčia Drabu

žius ir Kitokius Daiktus

nis naujų, praktiškų vai
kams drabužėlių. Ten daug 
darbavosi ir kiti moterų 
klubai; kožna moterų gru
pė suruošė tam tikslui po 
pramogą, kur narės ir pa
šaliečiai sunešė daug viso-

vanos, kartu su kitais siun
tiniais, bus išsiųsta 
į Pabalčio portą, 
siuntinys greitai 
savo destinaciją.

Baigę Kalėdoms 
vajų, neskaitome darbą bai-

tiesiai 
iš kur 
pasieks

dovanų
z VCLJU? IICOXYCW LVIAJLV ULCllMGL MCI A

o už sukeltus 1 §įs vajus buvo lyg bis- 
pimgus nupirko Įvairių rei-Įkelį specialus vajus,, suriš- 
kmenų. i tas su tradicinėmis metine-

Naujos Anglijos Lietu-mis šventėmis, su įsigyve- 
vių Moterų Sąryšis, Bosto- nusiais papročiais. Ragai
ne, suruošė koncertą, ku- bos teikimo darbas niekur 
riame sukėlė virš $1700. Už .ir niekuomet neturi būt 
$1160 jos nupirko 699 po-1 pražiūrima, kol mūsų te
ras batelių. Atskiros kolo-!vynė Lietuva atsistos eko- 
nijos ten taipgi gražiai pa-domimai ant stipraus pa
sidarbavo. Montello Mote- gyindo. r 1 
rų Klubas nupirko 60 vai- energija 
kams drabužėlių.

Detroit, Mich. LPT Ko- 
mitetas surengė specialiai Rinkime” drabužius 7r "kito- ’i . 
Kalėdų dovanoms pramo- ^jng gyvenimui reikmenis; kai. 
gą, kur sukelta $307.38 pi-į rinkime pinigus, už kuriuos 
nigais, uz kuriuos Centralis - - - -
Komitetas nupirko reikme- 
nų- u

Hartford, Conn., kolonijos 
veikėjai, vajaus klausimu 
pradžioj buvo gan pesimis
tiški, bet, darbą pradėjus, 
jų miglos pranyko: sunešta 
daug dovanų, sukelta pini
gais, o apvainikavimui to 
gražaus darbo Piliečių Klu
bas nupirko vaikams 370 
porų batelių, sumokant 
$614.20.

Pittsburgho kolonija ne-, . - . v .. . <
turėjo laiko su dovanomis £ai imasi salies atbudavoji- 
pasirūpint: mat ten jie ruo-'m°, v taip rūpestingai, mūs 
še Antrąjį Demokratinių; siunčiama parama jiems 
Lietuvių Suvažiavimą. I^us teikiama. Galime tuomi 
Pittsburgiečiai sukėlė spe- i didžiuotis. K. Petrikienė. 
cialiai Kalėdų dovanoms 
$355.86 ir liepė Centrui: 
nupirkti jų vardu kas bus' 
patogiausiai.

Gražių siuntinių gauta iš 
daugelio kitų kolonijų. Vi-i 
sas būtų sunku suminėti.! 
Taipgi tenka liūdnai prisi
minti ir tai, jog yra daug; 
kolonijų, iš kurių visai ne-: 
atsiliepta. Tūli žmonės lau-! 
kia, kada bus galima indi-' 
vidualiai saviškius sušelpt. 
Dabar mes šelpiame Lietu
vos žmones, kur įeina visi, 
ten gyvenantieji. Jeigu mūs 
šalpa būtų milijonais skai
toma, be abejo, kad didžiu
ma, kam tik reikalinga pa
rama, jos gautų. Palyginus 
su didžiuoju reikalu, mūsų 
teigiamoji parama nedide
lė/ o jos reikia labai daug, i______

Sužinojęs, kad pirmadienio 
vakare, Crawford Hali, Lietu
vos žydų Federacija laikys su
sirinkimą, nuėjau pasiteirauti, 
kaip jie veikia, ką veikia.

Susirinkimas buvo Federa
cijos kliubų atstovų. Jie, mat, 
kaip ir lietuviai, turi mieste
lių ir miestų vardais kliubus, 
kaip tai: Vilniškių, Kauniškių, 
šiauliškių, Kražiškių, Kroka- 
laukio, Ukmergės ir kitais var
dais.

Pirmininkauja A. Goldman, 
sekretoriauja D. S.'Levin. Per- 
sistačius ir užklausus, ar ga
lima pabūti susirinkime, pir
mininką Goldman mielai su
tiko ir ,net ragino pasilikti.

Po trumpų pirmininko ir gausiau aukoja, 
sekretoriaus raportų apie or
ganizacijos darbus, gerą p ra-į

i rabinas, kurio I xt. 
vardo neužsirašiau. Tiek ži
nau, kad jo tėvai gimę Lietu-

jama šiuo laiku. Labai intere
singi rezultatai įgijama atsiti
kime- asmenų, kurie nusiskun
džia perdaug greitu veiklumu 
nervingų minčių. Kambarys 
jiems buvo prirengtas seka
mų spalvų. Durų adverijos ir 
aplink ugniakurą rėmai ker
piškai žaliai. Sienos popietis 
tamsiai mėlynam pagrindy, 
maži deimantiniai atvaizdai 
su aplinkui juos raudonais taš
kučiais; taipgi langų užlai
dos panašios spalvos, o grin
dis irgi tokios pat, tik daugiau 
juodei taškų, kad viršintų ki
ta spalvas.

j Muzika Pakelia Kraujo 
Spaudimą

Muzika taip, kaip ir spalvos 
tvirtai paveikia Į ūpą. Litera
tūroj jau nuo senų laikų yra 

Į plačiai atžymėta apie muzikos 
---- __..i vejksrnus kokia ji populiaria 

taipgi r - - - ’ -
įdomiai ■ - - - ...............

pritaikinti kambario papuoši- 
|mui. Sekantis spalvų suderini- 
I mas buvo sėkmingai panaudo- 
jtas prašalinimui liūdnumo. Sie- 
jnos kambario nudažytos tur- 
kuziniai mėlynais dažais. Kny
gynėlio stalčiukai saulėtai gel
tonai. Lango užlaidos tamsiai 
žaliam pagrindy gėliuoto mus
lino, prie geltonos venecijinės 
uždangos. Tamsios žaliai ruo- 
žuotos' materijos rakandai ir 
sofa, o du krėslai geltono se
nobinio atlaso, dar viena kro
se pritaikoma lango spalvos 
uždangoms, o mažytė rašomo 
staliuko kėdutė dengta turku- 
zine oda, o grindys išklotos 
tamsiai žaliu kilimu.

ant įvairiu i 
žmonių tipų. Jis surado, kad 
spalvos daro ženklingą įtekmę 
ant kvėpavimo, pajėgumo 
mąstyti ir dar kitokių kūno 
veiksmų.

Spalvuotas Planas 
Susirūpinusiems

Ypatoms kurios nuolatiniai 
susirūpinusios, ir turinčios ki- i 
tokias ūpo priespaudas, rys-! 
kiai gaivių spalvų sumanymai i 
pageidaujami. Kambary, ku
riame šie asmenys turi praleis- j 
ti daugiausia laiko, turi pasi- į 
reikšti gyvos spalvos. Krėslai 
turėtų būti ružavi ii- kitokie 
kambario rakandai šviesios 
s p a 1 v os r a u d o n m e d ž i o.

Paveikslai skaidriai 
ar auksuotai geltoni, 
ir purpuriniai tinka

Kada susijaudinimai nupul-1 praktikuodamas 
do ūpą, kodėl nepavartoti iš
mintį pralinksmėjimui ? Užsi- 
rūstinimas, baimė ir kitokie 
nepasisekimų įvykiai mūsų kū
nui yra visai nepageidaujami. 
Susijaudinimai paveikia į širdį, 
smegenis, thyrodinę liauką ir 
kitus kūno organus. Tokios ne
prašytos manifestacijos gali 

! būt neutralizuotos, per natų* 
į ralį užganėdinimą nors vieno 
Į iš penkių kūno pajautimų. Pa- 
i mąstyk minutę, gal prisiminsi 
I laiką, kuris pakeitė tavo ūpą 
užgirdus puikią muzikos me- 
liodiją. Arba tavo gyvenimo 
pažiūra buvo nušviesta užsi
vilkus aiškios spalvos suknelę, 
ar užsirišant naują gražų kak
laraištį. Ar geriau ilsėjais 
miegodamas tyru oru kvepian
čioj švarioj lovos patalinėj? 
Visos tokios permainos gali 
ateiti per veiksmus tavo iš
minties ir aplinkumos. Fiziolo
gai dabar jau persitikrinę, kad 
alėjoms garsų, spalvų, uosty
mo, ragavimo ir dasilytėjimo 
eina aktualūs ir Įtekmingi be
veik viso kūno veiksmai. Iš
mintingai vartojant tuos visus 
pajautimus galima įtekmingai 
nuraminti visokį susijaudini
mai, kaip tai, ramiai suliaunėt, 
nustoti rūpintis ir tapti links
mesniu.

Tavo Išmintis Gali Padaryti 
Tave Linksmesniu

Pirmiausia apsvarstykime, 
suglaustoj formoj, įvairius vei
ksmus penkių sveikatą tei
kiančių pajautimų. Tada pa
imsime ypatingus

Daugelis pavienių aukojo 
po $25 ir net po $50.

Mūsų kaimynai žydai gerai 
šiuo 
Jie 
vo 
t.t. 
ta,
siunčiamos Vilniun, gal tekti 
kitam miestui, jei kitur labiau 
reikalinga. Su tuo jie mielai 
sutinka.

Kiekviena proga tam panau
dojama. 
Bender 
n imu i 
pridėjo 
aukos.

Štai pavyzdys. Pil. 
žmona mirė. Įbrangi- 
žmonos atminties jis 
$30 prie savo kliubo

reikalu susiorganizavę, 
dirba taip: šiauliškiai sa- 

miestui, Vilniškiai savo, ir 
Jiems betgi aiškiai pasaky- 
kad jų aukos, pavyzdžiui,

Neperdėsiu pasakęs, kad 
Lietuvos žmopių šelpimu žydų 
organizacijos ir jų nariai ne 
tik neatsilieka nuo pačių veik
liausių lietuvių, bet dar bene

raudoni
įtekmę padaro Į žmogų. Yra 

■ aiškių prirodymų, kad theb- 
iečiai muzikos pagalba gy
dydavo visokeriopus sveika
tos suirimus. Martinus Capella 

| tikrino, kad tinkama daina ap
ramina karštį. Esculapius sėk
mingai gydydavo apkurtimą 
garsais trimito. Galima abel- 
nai nustatyti sekamus muzi
kos veiksmus: 1) padidina ar 
sumažina muskulų veikmę; 2) 
padaugina metabolizmą; 3) 
daro ženklingas atmainas vei
ksmų ant pulso širdies ir krau
jo spaudimo; 4) paskubina 
kvėpavimą ir mažina jo taisy
klingumą; 5) žemina jausmin
gumą skirtinguose ūpo veiks
muose; 6) gimdo fiziologinį 
pagrindą jausmų pradžiai, 
pagal vieną autoritetą, ir nu
sako įtekmę vidujinių užslėpi- 
mų, pagal kitą.

Muzika Kontroliuoja 
Susijaudinimą

šiuo laiku yra surasta, kad 
j ne medikalės priemonės yra 
i geriausios kontroliavimui skau 
smų, paeinančių nuo susijau
dinimo. Pamatiniai muzika 
yra labai naudinga tam.

Keli metai tam atgal, fizi
kas vardu Hunter, pastebėjo 
skausmų mažėjimą savo ban- 

! dymuose ant grupės ligonių. 
Ne ilgai po to Dr. May žymiai 

!sumažino skausmus savo ligo- 
; niams, kurie kankinosi dėl 
ihisteriško neurito, vartojant 
} muzikos priemones. Dar vėles- 
: niais metais daktarai O’Neil 
Burdick ir Kane surado, kad 

f Į linksma muzika fonografi- 
įniu plokšteliu, pritaikant prie 
i ligoniu tautvbės, idomumd ir 

laik jsk°n*0 suma^’na skausmus ir 
‘2 i pagerina ligonių vaizduotę.

Fleitos Garsai Muskulų 
Skausmams

Vienas fizikas turėdavo pa- 
(Tasa 4-me pusi.)

Žolės Žalumas Mažina 
Arzumą

Sudėtis spalvų, kurios už
tikrina pagalbą atsitikime 
minčių arzumo, rezultate įki-1 
raus skausmo yra sekamos: 
kambario sienos numaliavotos 
žolės žalumo maliava, ant; 
grindų patiesta kudlotas kau
ras, pagamintas iš baltų vir
vučių, alkovė išpamušaluota: 
su pilku ir žaliu klėtkuotu li
niniu audiniu. Tinkamai sude
rintos spalvos kambary gana | 
svarbus daiktas, kas liečia pro-; 
tinę veikmę ir sveikatos veika-; 
lą. Jau aiškiai yra nustatyta, i 
kad netinkamai suderintos I 
spalvos sukelia minčių arzumą Į. . 
ir kenkia sveikatai. Atatinka-' 
ma spalvų kombinacija paten-} 
kinančiai ramina, ir labai nau
dinga išsklaidymui rūpesčių 
ir nerimasties.

Ypatos, kurios labai lengvai 
jaudinasi, turėtu savo kamba
ry, kuriame dautriausia I 
praleidžia, sudaryti sekamas! 
spalvas: žalią, baltą, mėlyną; 
ir dar kitas raminančias spal-1 
vas. Kerpiškai žalia spalva į 
yra labai populiariškai naudo-i

veiksmus 
mūsų jausmingų Įspūdžių. Pro
tingai vartojant neabejotinus 
veiksmus yra galimybės ati
tolinti rūpesčius ir bereikalin
gus susijaudinimus, žmogaus 
laimingumas yra daugiausia 
normaliam ir galutinam pasi
tenkinime. Specialių pajauti
mų yra penki, patogiai apro
buojant jų vertybę, ir pritai
koma sekamai tvarkai: regėji
mui, girdėjimui, uostymui, ra
gavimui ir dasilytėjimui. Pasi
tenkinimo jausmų laipsnis di- 
džiausis^tai matymo organuo
se. ’ ,, j

Linksminančios Spalvos
Spalvos tai yra priemonės, 

kurios daugiausia suteikia 
žmogui ženklingų Įspūdžių. 
Pagrindiniai spalvos veikia 3- 
jopai, kaip tai sužadina, 
mina ir atgaivina. Spalvos 
ri ne tik fizišką Įtekmę, 
skaitlingai ir neatlaidžiai
monstruoja savo Įtekmę indi
vidualiau! mintijimui ar susi
jaudinimui.

Yra žinoma per ilgą laiką, 
kad nekurios spalvos turi aiš
kią vertybę, kaipo energijos 
teikėjos. Kad ir daugiausia 
apatijoj nupuolęs asmuo ne
gali pasilikti neveikliu po Įtek
me geltonos spalvos. Aiškiai 
raudona dar daugiau veikia 
sužadinimui. Sk ari etinės spal
vos kambarys buvo bandytas 
tingiems jaunuoliams su ge
romis pasekmėmis.

Spalvos Raminančios
Ant kito galo svarstyklių 

yra šios spalvos, kurios teikia 
ramybę: mėlyna, žalia, ruda 
ir violetinė. Tolimoj praeity 
fizikas vardu Albertini sura
do, kad spalvuotų šviesų veiks
mas nerviniams 
mams buvo labai

Vieną sykĮ jis beprotį pa
talpino kambary, 
mėlynos spalvos šviesa. Išbu
vus jam per naktį jis aiškiai 
pasikeitė, pagerėjo. Dr. Jean 
M. Charcat, Salpetriere, Pary
žiuj, darė eilę bandymų ant 
įvairių proto sukliurėliu su 
spalvuoto stiklo bolėmis. Ryšy 
su tuo Dr. Karl Reichenbach 
savo gydymo metoduose var
tojo įvairiaspalves šviesas

Tai labai pagirtina.
Pas juos, kaip ir pas lietu- 

.Vlvius, reakciniai elementai lei- 
Jdžia gandus, jog jų aukos būk 
įsavo tikslo nepasiekia. Girdi, 
| žydai aukoja, o lietuviai ir ru
sai tas aukas gauna.

Aš jiems paaiškinau, kad 
Prasidėjo kliubų atstovų I lietuvių iašistuojanti elemen- 

komitetaa supirks reikalin-trumpi pranešimai ,a’

Kaip lietuvių fašistai, taip 
žydų reakcininkai, leidžia 
tuos gandus tikslu, kad pa
kenkti Lietuvos žmonių šelpi
mui.

Susirinkime kilo entuziaz
mo, kuomet adv. A. O. Tap
per paskelbė, kad vienas žy
miųjų lietuvių veikėjų, Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to pirmininkas Antanas Bim
ba, dabar yra Lietuvoje ir su
grįžęs informuos mus apie 
Lietuvos žmones.

Lietuvos žydų Federacija 
norės kviesti jį kalbėti, o gal 
bendrai su Chicagiškiu LPT 
Komitetu surengs mitingą.

Federacijos informacijomis, 
Vilniuje likę tik 17,000 žydų, 
o Kaune apie 67,000.

Paaiškinau susirinkusiems, 
kad Vilnyje buvo iš Vilniaus 
nranešimas. iog pačiame mies
te buvo belikę tik keli žydai, 
bet išsislapsčiusių ir su parti
zanais veikiančių plačioj Vil
niaus anylinkėj buvo apie 50,- 
000. Tai buvo irgi džiugi in
formacija.

Mūsų kaimynai žydai gra
žiai veikia, gausiai aukoja. 
Susirinkimas padarė man la
bai gero įspūdžio. Kurie ple
pa, kad tik lietuviai aukoja, 
nabuve šiame susirinkime bu
tu dideliai susigėdinę.

Tėmijant šiuos žmones ne
gali nesigėrėti jų širdingumu, 
ju noru padėti suvargintiems 
Lietuvos žmonėms. Jokio at-

Lietuvoje žmonės kalbą pasakė
imasi šalies 

atbudavojimo, — mes jiems 
turime padėti ne 

inos,” W ~

> JJ VlIlb > j to Y |

almuž-l vo-ie* Jis gimęs Amerikoje, bet i 
bet pareigos formoje. I žino keletą žodžių lietuviškai 

“ir jis kai ką pasakė lietuviš-
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igus dalykus. Mes jau iš-j darbus. Savo gausiomis auko-;
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už šimtus tūkstančių dole-;sakiau, atstovauta apie 23 šia- 
rių vertės ir niekas už tąjį me susirinkime, bet aukų pri- 
darbą nėra paėmęs nei vie-duota $900.
no cento. Kožnas atsiųstas' 
daiktelis yra rūpestingai 
supakuotas ir išsiųstas į 
Lietuvą. Už kožną gautąjį 
dolerį komitetas bent kelis 
kartus pasvarsto, ką prak
tiškiausiai ir tinkamesnio 
galima būtų nupirkti. Kaip 
Lietuvoj liaudis rūpestin-

Valdyba mane 
kad pirmesniam 
priduota $1,600.

Už tas aukas 
sokie daikai, siuvama drabu
žiai ir siunčiama Lietuvon. 
Pasiuntime jiems patarnauja 
American Society for Russian 
Relief.

Pasirodo, kad kai kurie 
kliubai ir draugijos Lietuvos 
žydų jau yra aukoję po kele
tą šimtų.

Gausiai aukojo ir pavieniai.

informavo, 
susirinkime

perkama vi-

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Ą^draudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo-$100 iki $1,000 
Pašalpos j savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesine mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (j pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą jrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

AŠ noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.................................................•..................................................

Antrašą*............................................................................................................

WORKERS. INC.

ra- 
tu- 
bet 
de

mūsų kultūrinis centras
Įsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠĖRO KAINA $25

nusiskundi- 
naudingas.

apšviestam

lyginimo jie už tai nenori ir 
neprašo.

Mūsų organizacijoms, ypa
tingai Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui, reikia už- 
megsti ryšius ir sueiti į pažinti 
ir kooperuoti vieni kitiems šel
pimo darbe.

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

Taipgi Turi Būt Gera Salė 
Parengimams ir Susirinkimams

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

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

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y
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SULAUŽYTA MEŠKERĖ
Rašo Antanas Biliūnas -
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Kartą viename bute susirinko keli se
ni mokslo draugai. Tarp jų buvo ir vie
nas ką tik iš fronto atostogų atvykęs ka
ro gydytojas. Per vakarienę draugai dali
josi karo metu patirtais pergyvenimais 
ir kalbėjosi, beveik visą vakarą kalbėjo
si apie karą ir tik apie karą. Gydytojas 
toje draugų šnekoje beveik nedalyvavo: 
jis tylėdamas klausėsi draugų pasakoji
mų, ir pavargusiame jo veide buvo ma
tyti sunkus ir skaudus susimąstymas. 
Bet į vakarienės galą gydytojas staiga 
pašoko, apžvelgė savo draugus kažkokiu 
klaikiu žvilgsniu ir beveik rėkte išrėkė:

— Nustokit. Nebekalbėkit, prašau jus.
Draugai nutilo ir sumišę vieni į kitus 

žvalgėsi, nesuprasdami, kas atsitiko. Bet 
gydytojas greit susivaldė, vėl atsisėdo ir 
jau ramiu balsu šnekėjo:

— Jūs man dovanokit. Jūs negalite su
prasti, kokių karo vaizdų aš esu matęs 
fronte, ir kaip jie mane slegia. Juk karo 
ligoninė —- tai toji vieta, kur suplaukia 
karo pralietas žmonių kraujas ir jų ne
apsakomai didelė kančia, ir ligoninėje 
dirbti ne taip jau lengva. Nepykit, drau
gai.

Namų šeimininkas, norėdamas išblaš
kyti netikėtai atsiradusią nejaukią nuo
taiką, juokdamasis atsakė:

—Gerai, nepyksime, bet viena sąlyga: 
beveik visą laiką tylėjęs, tu pats dabar 
turi papasakoti bent vieną fronte patirtą 
savo pergyvenimą.

Gydytojas minutę tylėjo. Paskui liūd
nai, bet nuolaidžiai nusišypsojo ir pra
šneko i

—^Sutinku, juk tikrai gal ir be reikalo 
savo nesusivaldymu sudrumsčiau tokį 
malonų po tiek laiko nesimatymo susiti
kimą. Sutinku, bet ir įspėju: mano pasa
kojime, draugai, daugiau bus liūdesio, 
negu įdomumo.

— Vieną gražią liepos mėnesio popie
tę, — tęsė kiek patylėjęs gydytojas, — 
mūsų ligoninė apsistojo viename Lietu
vos bažnytkaimy. Mažas tasai bažnyt
kaimis, bet labai gražioje vietoje: aplin
kui snaudžia seni pušynai, o pro kaimo 
daržus ramiai plaukia skaidriadugnė 
Šventoji. Bet domėtis gamtos grožiu ne
buvo kada: frontas buvo dar čia pat, ir 
ligoninė, vos šiek tiek apsitvarkiusi, jau 
dirbo savo skubios pagalbos darbą. 0 
darbo buvo, nes kruvini vežimai su savo 
baisiu kroviniu netrukus pripildė gana 
didelį ligoninės kiemą. Ir mes dirbome, 
dirbome pavargę, nemiegoję ir net žmo
niškai pavalgyti laiko negavę.

O kruvinų vežimų vis daugėjo ir dau
gėjo.

Jau temstant keli to paties bažnytkai
mio gyventojai atnešė į mūsų ligoninę 
sužeistą civilį. Tai buvo kokių dvylikos 
metų berniukas. Jį paguldė be sąmonės 
kiemo pievelėje: pageltęs veidas, kietai 
uždarytos akys ir kažkaip graudžiai pra
sižiojusi burnelė . .. Vaikas buvo sun
kiai sužeistas: jam buvo automato sprog
stamųjų kulkų baisiai sušaudytos abi 
kojos, o vienos kojos kelio girnelė net vi
sai sutrupinta. Reikėjo skubios pagal
bos: didelis kraujo netekimas pakirto 
vaiko jėgas, ir gangrena buvo jau prasi
dėjusi. Nežinia kuris ligoninės tarnauto
jas pasiteiravo, kuriuo būdu buvo sužeis
tas vaikas, jeigu visas bažnytkaimis lai
mingai mūšio išvengė. Šnekūs kaimiečiai 
su noru papasakojo, ir po pusvalandžio 
nelaimingo vaiko istoriją jau žinojo be
veik visi ligoninės tarnautojai ir leng
viau sužeistieji. O toje istorijoje, — kaip 
jau minėjau, — yra daugiau liūdesio, 
negu įdomumo.

Vaiko tėvas buvo to paties bažnytkai
mio pradžios mokyklos sargas. Motinos 
berniukas neturėjo: ji jau prieš kelerius 
metus buvo mirusi. Tačiau kieto skurdo 
našlaitis nematė. Tėvas vienintelį savo 
vaiką mylėjo, o turėdamas ne maža at
liekamo laiko mokykloje, vertėsi ir kitais 
darbais, ir vaikui būtiniausių dalykų 
niekad nestigo.

Bet atėjo karas, ir mokyklos sargas 
vieną dieną neteko ir tarnybos, ir buto, 
ir duonos. Kai vaikas paklausė tėvą, ko
dėl jį pašalino iš tarnybos, paniuręs tė
vas tik mostelėjo ranka ir atsakė:

— Ponų valdžia sugrįžo ...
Ar suprato vaikas, ką* tai reiškia, sun

ku pasakyti, bet tėvo daugiau nebeklau
sinėje. Buvęs sargas apsigyveno kito 
kampininko apgriuvusioj pirkioj, ir tada 
prasidėjo imtynės su badu. Bet dabar to
se imtynėse dalyvavo jau ir sūnus: jis 
metė mokymąsi mokykloje, kurios taip 
pradžioje - ilgėjosi, ir sugrubusiomis ran-

kūtėmis kūrė ugnį, kad jo tėvas po sun
kaus darbo turėtų karšto viralo.

B,et vienų dieną buvęs sargas ilgai ne
grįžo iš darbo.: Vaikas ilgai laukė, atša
lo viralas, atėjo jau ir vidurnaktis, o tė
vo vis nebuvo. Berniukas ne tiek išsigan
do, kiek nustebo: kur jisai? Tačiau mie
gas į pavargusias vaiko akis atėjo grei
čiau, negu atsakymas. Pabudęs rytą, 
vaikas tėvo pirkioje nerado: tėvo nebu
vo. Vaiko galvoj kilo baisus nujautimas: 
o jeigu jis visai nebegrįš? ... Jis skubiai 
apsirengė ir išbėgo į kaimą. Kaime, ma
tyt, jau viskas buvo žinoma, nes pirmoji 
sutikta ir paklausta moterėlė jam atsa
kė:

— Tėvas? Argi tu nežinai, kad jį va
kar sugavo ir išvežė Vokietijon į darbus? 
Džiaukis, kad ir tavęs neišvežė ...

— Kodėl?... — suriko pabaldamas 
vaikas.

— Dievo bausmė, vaikei, — graude
nosi moterėlė, — Dievo bausmė: mat, ta
vo tėvas nemėgo vaikščioti į bažnyčią, o 
ir apie Dievą kartais nebijodavo nuble- 
vyzgoti...

Parėjęs namo, berniukas visą dieną 
išsėdėjo pirkioj: gal verkė, o gal ką kitą 
darė. Sunku pasakyti, kas darosi našlai
čio širdy, kai jam dienos metu dideli 
žmonės pavagia tėvą ...

Ir pradėjo nuo tos dienos vaikas gy
venti vienas. Kaip ir kuo jis gyveno — 
sunku pasakyti, kaip sunku pasakyti, 
kaip ir kuo gyvena benamis šuo. Tik vie
na visiems buvo aišku: vaiko sieloje gi
mė ir kasdien augo nepermaldaujama 
neapykanta jo tėvo vagims—vokiečiams. 
Tos neapykantos jis neslėpė ir nuo kitų: 
kai jo tėvo vagys pradėjo trauktis iš mū
sų krašto į Vakarus, jis kerštingai švil
pavo ir patenkintas šaipėsi.

■ Kai frontas buvo visai nebetoli, baž
nytkaimis liko beveik visai tuščias: žmo
nės išsislapstė aplink augančiuose pu
šynuose, kur atrodė saugiau jiems ir jų 
artimiesiems. Bet sargo vaikas niekur 
nepabėgo: buvo drąsus, o be to, norėjo 
pamatyti karą.

Reikia pasakyti, kad sargo berniukas 
buvo vienas geriausių visame kaime 
meškeriotojų. Prie upes gimęs, prie upės 
augęs, paupy daug savo trumpo gyveni
mo dienų nuplukdęs, jis buvo jau gerokai 
prityręs šitame darbe, ir retas kuris jį 
čia tesugebėdavo pralenkti. Spi^tidyda- 
vosi suaugę vyrai, išsitraukę iš vandens 
vieną kitą kilbuką, matydami, kaip sar
go vaikas ramiai ir rimtai atkabinėja 
nuo meškerės kabliuko didelius šapalus 
ar kuojas. Spjaudydavosi ir sakydavo:

— Jį žuvys myli. . .
Meškerioti tėvas jam nedraudė. Prie

šingai, jis padovanojo vaikui net pirkti
nę, ilgą ir puikią meškerės kartelę. Gir
di, tegul džiaugiasi vaikas, o ir naudos 
iš to yra: prie skurdžios duonds, ir drus
kos riebi žuvis visai pritinka . . .

Ir vaikas ištisomis dienomis meškerio
jo. Meškeriojo jis ir tą dieną, kai baž
nytkaimy beveik nieko nebeliko, ir kai 
rami upė pavirto fronto linija. Kaip ir 
paprastai, taip ir tą dieną jis sėdėjo su 
meškere savo mėgstamiausioj paupio 
vietoj, būtent, ties pradžios mokykla, kuri 
stovėjo už keliolikos metrų nuo upės 
kranto. Kažkur tolimesnėse apylinkėse 
mušė patrankos, rėkdė orą lėktuvai, bet 
paupy ir visame bažnytkaimy buvo tylu 
ir ramu.

Tik staiga berniuko ausis pasiekė ar
tėjančios mašinos garsai. Jis skubiai iš
traukė iš vandens meškerę ir, prasklei
dęs tirštus paupio krūmus, pažiūrėjo į ke
lią: keliu tiesiai į mokyklą važiavo mo
tociklu du vokiečių kareiviai. Privažiavę 
mokyklą, kareiviai nulipo nuo mašinos 
ir minutę kažko dairėsi ir kalbėjosi. Pas
kui vienas jų pristūmė mašiną prie mo
kyklos sienos, o antras, sumirkęs benzine 
skudurą, užlipo ant mašinos ir pakišo jį 
mokyklos pastogėn. Akimirksnis ... deg
tuko žybtelėjimas, ir nedidelė liepsna jau 
pasirodė mokyklos pastogėje. O karei
viai jau sėdėjo ant mašinos ir tolo nuo 
mokyklos prieš nedidelį kalniuką.

Bet ir sargo sūnus jau buvo nupeikęs 
sielos išgąstį ir kūno sustingimą: nutvė
ręs meškerę, jis šoko i krūmų ir po kelių 
sekundžių jau buvo prie mokyklos. Vie
nas stiprus mekerės kartelės smūgis per 
degantį pastogėje skudurą, ir skuduras 
nukrito žemėn. Pamatęs nukritusį sku
durą, vaikas lyg ir sužvėrėjo: šoko ant 
jo basomis kojomis, mindė, trypė, o iš jo 
burnos švokštė baisaus pykčio garsai :

(Pabaiga rytoj)

■

Kaip Pralinksmėti

Virpantis garsas, lyg 
atliuosa- 
Muzika 
liaukas, 
daugiau

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
protį patarti groti fleita dėl 
ligonių su skaudančiais mus
kulais.
masažas, suteikdavęs 
vimą užgautų vietų, 
paveikia į tam tikras 
paakstina jas išduoti 
adrenalinių syvų.

Dar kitą intriguojančią te
oriją, kaip muzika prašalina 
skausmus, suteikia Dr. J. T. 
Davison, kuris sako: “Muzi
kos veiksmų įtekmė, kas lic- 
čia žmogaus organizmą, yra. 
susijus su palengvinimu skaus
mų. Skausmas, tai specialė pa
dėtis susitelkusių kančių, pa
einančių nuo specialio akstini
mo, kuris keliauja 
niu ruožtu mūsų 
kiąs

ne persto j autiems
Jei turite . fono- 
čion patartina 

muzika (surašąs

vengti smarvės, o pasirinkti 
kvepėjimą, tai kūno išžiūra 
pasikeistų. Kokįe 3 šimtai me
tų atgal John Evelyn davė su
manymą padaryti Londoną 
sveikiausiu ir linksmiausiu 
miestu pasaulyje, prisodinant 
mieste ir jo apylinkėse, kur 
tik galima, gyvų erškėtrožių 
tvoras ir eiles krūmų jazminų 
ir kitokių kvepiančių augme
nų. Džiaugsminga veikmė sal
daus kvepėjimo labai aksti- 

■ nančiai paveikia prislėgtas 
mintis. Nuraminimui nervų ir 

.pagelbėjimui suvirškinti mais
tą, nemažai Azijos gyventojų 
po valgio paskleisdavo po 
kambarį muskusinį kvepėjimą.

Susirūpinimo Darželis
Tiems, kurie turi paprotį 

begalinio rūpinimosi ir yra 
vietos, apie jų gyvenamus na
mus įrengti darželį, tai čionai 
keli patarimai: Sodink tokias 
gėles, kurios saldžiai kvepia, 
arti stubos. Tako pakraščiais ir 
apie vartelius pasodink ang
liškas levendras, sodink kups
tus kvepiančių rožių, taipgi 
razetų, hijacintų ir kitokių 
kvepiančių gėlių arti kamba
rio langų. Alyvų ir įvairių ro
žių krūmai ne tik papuošia, 
bet teikia ir gaivinantį sveika
tai kvepėjimą. Saldžiai kve
piantis valgis, kambario oras 
pavasario ir vasaros laiku su
teikia paakstinimą skilvio sy
vams virškinti maistą. Seno
vės graikai Athenuose laike 
valgio virš stalo pakabindavo 
mažus indelius su kvepalais, 
kurie pripildydavo orą sal
džiu „kvepėjimu. Kiekvienas 
žino, kokį patenkinimą sutei
kia šviežios citrinos kvapsnis. 
Rožių ir kitokie kvepianti van
denys lengvina galvos skaudė
jimą.

Bahamas Geresniam 
Miegojimui

Sandalmedis buvo vartoja
mas atliuosavimui nervinio su
sijaudinimo ir mažinimui karš-

per

ta priimta kaipo akstintojai 
tolimoj šiaurėj gyvenančių 
įvairių darbų darbininkų.

Masažas Atliuosuoja 
Įtempimą

Dasilytėjimas patenkina
susidėjusį priimnų spaudimą. 
Bandyk savo ranka palytėti 
vandenyj priešakį smarkiai 
plaukiančio laivelio. Smarki, 
Sūkurinė vandens srovė sutei
kia virpėjančią veikmę. Šis da
silytėjimas suteikia jausmams 
didžiausį užsiganėdinimą.

Nuraminimas Supykusio 
Vaikučio

Kaip kada nuraminimui pa
siekti reikalinga panaudoti 
jausmingas pasielgimas. Yra 
gerai žinoma, kad supykusį 
vaiką galima lengvai nutildy
ti ritmingai 
tę.

Priimnus 
m as gelbsti
užmigti. Ritmingas kūno ma- 
sažavimas suteikia palengvini
mą raumenų skausmams.«■ c

glostant jo galvu-

galvos glamonėji- 
bile kam greičiau

paviršuti- 
kūno, sie- 

sujaudinimų centrą ir 
kylantis į sensacinių jausmų
susidūrimą. Centriniai susijau
dinus, tos dvi — skausmų ir 
pasitenkinimo jausmų sensaci
jos, turi kovoti už išsilaikymą. 
Kuri iš jų dviejų pajėgia pri
sitaikinti patogiam užviešpa- 
tavimui padėties centralinių 
organų, toji liekasi laimėtoja 
gyvenimo dienos.”

Melodijos, Kurios Šalina 
Nuliūdimą

Muzika, tai puikiausias to
nikas nuliūdusioms mintims. 
Gyva muzika tiesioginiai ap-‘ 
reiškia akstinančią veikmę ir 
magiškai naikina nuliūdimą. 
Yra daug atsitikimų istorijoj, 
kur muzikos savybėmis yra 
prašalinta rūpesčiai ir kitokie 
minčių negailimai. Tai yra ste
bėtina farmakopėja primi
nių garsų, kuri nuostabiausiai 
patarnauja 
rūpesčiams, 
grafą, tai 
plokštelių
anglų kalboj) : Dance of the 
Hours from La Gioconda, by 
Ponchielli; Overture from The 
Magic Flute, by Mozart; Hun
garian Rhapsody, by Liszt; 
The Enchanted Lake, by Lia- 
doff; The Land of Smiles, by L. ~ .. . ...T , o i tx , cio. rusų spyglių paduskaites Lehar; Spanish Dance, by 
Granados; Zampa Overture, 
by Herold. Toy Symphony, by 
Haydn; Samson Overture, by 
Handel; Juba Dance, by.Dett; 
Coppelia Ballet,' by Deliber; 
Scarf Dance, by Chaminade; 
Spanish Rhapsody, by Chab- 
rier; Fra Diavolo Overture, by 
Auber; Roumanian Dances, by 

į Bartok; L’Arlesienne Suite, by 
Bizet; Clarinet Quintet, by 
Bliss; In The Steppes of Cent
ral Asia, by Borodin; Sally in 
Our Alley, by Bridge; The 
Cuckoo, by Daquin; In a Mo
nastery Garden, by Ketelbey; 
Ballet Egyptien, by Luigini; 
Now Is The Month of Maying, 
by Morley; Melody in F, by 
Rubinstein; The Merry Wives 
of Windsor, Overture, by Ni- 
coli; The Fountains of Rome, 
by Respighi; William Tell 
Overture, by Rossini; The 
Bartered Bride, by Smetana.
Linksminanti Veikme Saldaus

Kvepėjimo
Robert Burton savo Anato- 

' minėj Melancholijoj sako: Už- 
’ uodimo jausmas, tai sveikatos 
organas. Jei būtų galima iš-

balzaminis kvapas ramina ne
migą ir neurasteniją, taipgi iš 
pušų spyglių ištrauktas alie
jus duoda geras pasekmes.

Serganti vaikučiai gauna 
malonų pasitenkinimą saldžių 
žirnukų, lelijų ir rožių kvepė
jimu. Po staigaus sutrenkimo 
ar po operacijos atsigaivinan
tieji jaučiasi labai pasitenkinę 
alyvų, levendrų ir heliotropų 
kvepėjimu. Saldžiai patenki
nantis kvepėjimas užtikrinan
čiai paveikia į mintis ilgam* 
užmiršimui visokių rūpesčių.

Skonis Kaipo Akstintojas
Ragavimo jausmas taipgi 

labai širdingai susijęs su svei
kata. Raminantis veiksmas ne
kuriu prieskonių yra gerai ži
nomas. Jis mažina skilvio er
zinimą ir pajautą šilumos. Jis 
gimdo palengvinimą mėšlum 
gio, kaip kada ir žaksėjimo. 
Gvazdikas ar česnakas pa
gelbsti suvirškinti riebų mais
tą. Įvairūs prieskoniai turi ge- 
neralią akstinančią veikmę or
ganizme. Jie gali gerokai pa
didinti fizišką ištvermę juos 
naudojančiam. Pipirai ir arba-

Kaip Palytėjimas Paveikia i 
Sveikatą

Dasilytėjimas suteikia ne 
tik didžiausį jausmų pasiten
kinimą, bet yra per šimtme
čius akstintoju įvairių būdų 
geros sveikatos užlaikymui. 
Dasilytėjimas priduoda sekan
čias gerai paženklintas per
mainas: 1) jis akstiną musku
lus, nervus ir liaukų celes; 2) 
nuramina nervus; 3),jis veikia 
papildymui kraujo lymfos ir 
ženklintai padaugina kraujo 
raudonkūnius — celes; 4) jis 
gelbsti skysčių susigėrimą ir 
naikina sulipimps; 5) jis pa
daugina kraujo tekėjimą ir 
priduoda akstinimo visam kū
nui; 6) jis padidina odos veik
lumą, pagelbsti išsiskirti nu
dėvėtoms kūno medžiagoms, 
stiprina maistingumą ir naiki
na nuovargį.

Maloniai mandagūs palytė
jimai teikia didelę naudą ne
migai ir neurastenijai. Masa
žas labai sėkmingai veikia ra
minimui suerzintų nervų. Pa
sekmėj liečiančių veiksnių su
simezgimai nervų mažėja, 
nyksta, susirūpinusio veido iš
raiška mainosi į ramų pasiten
kinimą. Nėra jokios abejonės, 
kad specialiai jausmai lošia 
svarbią rolę išlaikymui dvasi
nės sveikatos. Rūpestis ir ki- 
tokis įtemptas minčių prispau
dimas magiškai nyksta paten
kinant, kad ir ne visus kūno

pajautimus, nors vienu būdu: 
spalva, muzika, kvepėjimu ar 
dasilytėjimu. Nors tai yra su
dėtinga ir keblu įvykinti gy
venimai!, bet taipgi labai 
komplikuotai sunarplioti rū
pesčiai ir kitoki įvairūs min
čių suirimai.
Mokinkimės Būti Laimingais

Laimingi yra tie žmonės, 
kurie išmoksta priimti dalykus 
taip, kaip jie ateina, su šalta 
minčia ir tyra akim.

Yra pateikta programa, ku
rią tu sekdamas gali apsisau
goti nuo daugumos rūpesčių, 
susijaudinimų, kurie silpnina 
tavo sveikatą, naikina savisto
vumą ir pasitikėjimą, savim.

Čionai keli patarimai: 1> 
išmok laukti pakantriai; la
bai retai ką galima naudingo 
įvykdinti skubiai ir šturmin- 
gai. Visokie dalykai įsigyven- 
dina savuoju gerlaikiu; 2) tu
rėk speciali užsiėmimą, jei 
reikalinga — kelis. Daryk, ką 
tu už vis geriausiai mėgsti;

i nesvarbu, kad ir kažin kas čia 
i atsitiktų, bet tu turi duoti savo 
, mintims ko tokio užimančio, 
patenkinančio; 3) taupink sa
vo energiją, neeikvok berei
kalingai; išmok gyventi svei
kai ir protingai; 4) miegok 
iki valiai. Dirbk sunkiai, val
gyk sočiai, laiku ir maistingai. 
Rytojus ateis su nedaug rū
pinimosi; 5) permainymas 
scenerijos pasitaikius progai, 
tai puikiausias mintims toni
kas. Pasitrauk nuo aprube- 
žiuotos civilizacijos, kada tik 
pripuolamai galima. Eik me
džioti, žuvauti, laipioti į kal
nus, pratinkis prie šiurkštumų 
gyvenime; 6) neužgniaužk sa
vo susijaudinimų. Jei užeina 
juokas, juokis garsiai ir 
triukšmingai. Taipgi, jei užsi
nori verkti, verk. Nustelbimas 
susijaudinimų yra pavojingas 
sveikatai. Jei susijaudinimai 
vyksta nenormaliai sutrukdyti, 
tai nebūna jokių permainų 
naudai sveikatos.

I. U.

Pirkite Pergalės Bonus!

VICTORY BONO M. •

HOSPITALIZED >’
WOUNDED VETS

VICTORY 
LOAN i

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais n6ra valandų

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptiMMM101 MM

Tru-Ember Fuel Co., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

I ■ I'.G ’

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užein. 
pas “Green Star Bar and Gri1!’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

PĄRE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio 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.

HDH

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

459 GRAND ST. 
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonu IV. 4-8BM



Antradienis, Gruod. 18, 1945

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Pittsburgh, Pą; «• ’ < ' <
LLD 87 kuopa sveikina Ant

rą Demokratinių Lietuvių Nu
važiavimą Su $10 auka.

H. Kaimenė, Sekr.

Pradėjus Suomijoj areštuoti karo kriminalistus, ba
ronas Carl von Mannerheim, buvęs fašistinės Suomijos 
prezidentu, Hitlerio sėbras, staiga “susirgo,” atvažiuo
ja i “neutrališka” Portugaliją “ilsėtis.” Jj pasitiko Dr. 
Henrique Vana, Portugalijos užrubežiams raštinės pro
tokolo viršininkas.

Sveikinimai ir Aukos 2-rajam 
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimui

' PeAUa puslapi*

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

PREZ. TRUMANO PAREIŠKIMAS DEL 
POLITIKOS LINKUI CHINIJOS

(Tąsa)
McKees Roks, Pa.,
SLA 286-ta kuopa, McKees 

Rocks, Pa., sveikinam Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
su $5 auka.

Linkime jums delegatai ir 
delegatės, geriausio pasiseki
mo svarstyti ir planuoti savo 
pabrėžtą tikslą.

Būtų gerai, kad šis suvažia
vimas dar pridėtų vieną punk
tą savo programoj, tai prašy
ti mūsų U. V. A. valdžios, kad 
greičiau pripažintų mūsų tėvų 
žemės Lietuvos tokią tvarką ir 
valdžią, kokią dabar yra pa
sirinkę .JLaetuvos gyventojai, ir 
sykiu prašyti, kad * pinigai iš 
NATIONAL . WAR FUND bū
tų skiriami šelpimui Lietuvėj 
nukentėjusių gyventojų nuo 
karo, o ne kokių ten pro-hitle- 
rinių

Philadelphia, Pa.
ALDLD 141 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą su $10 auka.

Per J. Gružauską

Wilkes-Barre, Pa.
LDS 7 kuopa sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $5 auka.

Per delegatą J. Stankevičių.

Hartford, Conn.
ALDLD Moterų Klubas siun

čia širdingą sveikinimą Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimui. 
Linkime gerų pasekmių. Prisi
dedam su $5 išlaidų padengi
mui.

Su pagarba, 
V. Kazlau, Sekr.

SIUVAMU MAŠINŲ
OPERATORES

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
o ypač pašalinimui japonų į- 
takos iš Chinijos. Jungtinių 
Valstijų parama neis taip 
toli, kad Jungtinės Valstijos 
kariniai įsikištų daryti įta
ka eigai bet kokios viduji
nės chinų kovos.

“Taikos išlaikymas Paci- 
fiko Vandenyno srityje ga
lėtų atsidurti pavojuje, jei
gu japonų įtaka nebūtų vi
siškai pašalinta iš Chinijos 
ir jeigu Chinija neužimtų 
savo vietos kaip vieninga, 
demokratinė ir taiki šalis. 
Tai šiuo tikslu laikinai yra 
palaikoma Jungtinių Valsti
jų armijos ir laivyno jėgos 
Chinijoje.

“Jungtinės Valstijos žino, 
jog dabartinė nacionalė 
Chinijos valdžia yra ‘vienos 
partijos valdžia’ ir jos 
(Jungt. Valstijos) mano, 
kad būtų patarnauta taikai, 
vienybei ir demokratinėms 
reformoms Chinijoj, jeigu 
tos valdžios pagrindas būtų 
paplatintas, kad į ją įeitų 
kiti politiniai šalies elemen
tai. Todėl Jungtinės Valsti
jos stipriai stoja už tai, kad

i tautinė stambesniųjų politi
nių elementų atstovų kon
ferencija toje šalyje pada
rytų žingsnius, kurie duotų 

Tiems elementams teisingą 
ir sėkmingą atstovybę tau

kinėje chinų valdžioje. Su
prantama, jog tam reikėtų 
kiek pakeisti vienos parti
jos ‘politinę globą.’

“Autonominių armijų bu
dimas, kaip kad komunistų, 
j nesutinka su politine Chini
jos vienybe ir tikrumoje da- 

i ro negalimą tokią vienybę.”

Kaip Chiang ir Komunistai 
Atsiliepia į Trumano 

Pareiškimą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
remti tautininkų valdžią, 
bet nevartot karinių Ameri
kos jėgų (prieš komunistus) 
kovoj tarp Chiang Kai-she- 
ko ir chinų komunistų. Bet 
komunistai nelabai tiki šiuo 
pasižadėjimu. Nes Ameri
kos kariuomenė, lakūnai ir 
laivynas kišasi į vidujinius 

.Chinijos reikalus ir padeda 
i Chiang Kai-shekui kare 
prieš komunistus.

pabėgėlių.
SLA 286 kuopa.

0 Sekr. J. Miliauskas
918 Woodward Ave., 

McKees Kocks, Pa.

Montello, Mass
Moterų Birutės Paalpinė 

Draugija sveikina Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą su 
$10 auka ir linki pasekmingai 
pravesti naudingus tarimus, 
labiausia liečiančius darbininkų 
klasės reikalus. . ■ •' ; , :

Taipgi sekami aukavo: A. 
K. Raila $5. A. Rondzevičienė 
$2. Po $1: 
Vaitekūnas, 
P. Baronas.

Auburn, Me.
Per A. Apšegą aukų su pasvei

kinimu Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui prisiųsta $10.5.0. 
Aukotojų vardai jau tilpo ko
respondencijoj.

Taipgi 'per Apšegą gauta $2 
auka nuo J. Wysh iš Kirkland 
Lake, Ont., Kanados.

G. Shimaitis, J.
F. Markevičius ir

Draugijos Pirm.
J. Stigiene

Detroit; Mich.
Gerbiami delegatai Demokra

tinių Lietuvių Suvažiavimo, 
sveikinu jus visus jūsų prakil
niam darbe. Taipgi aukauju $20.

Draugiškai,
Antanas Tamošiūnas

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA 

DUODAMA UNIFORMOS

į Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

; Manager
; JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Lietuviškas

' Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

l

Paterson, N. J.
LDS 123 kp., Paterson, N. J. 

pilnai užgyrė šaukimą Antro
jo Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo ir išrinko 
delegatus. Pilnai kuopa užgy
rė ir suvažiavimo tikslus:

(A) kad prisidėjus prie mū
sų šalies vyriausybės ir visos 
Amerikos liaudies dedamų pa

stangų pereiti iš pokarinio lai
kotarpio į taikų Amerikos liau
dies normalų gyvenimą, už
tikrinant Amerikos liaudžiai 
gerbūvingą gyvenimą.

(B) kad išdirbus atatinka
mus planus, kaip geriausia pa
dėti mūsų senos tėvynės Lietu
vos liaudžiai užgydyti karo pa
darytas žaizdas, kurias padarė 
Vokietijos naciai 
tuvos fašistams 
kams. !

(C) Užgiriam
atstovo į Lietuvą nuo Ameri
kos Demokratinių Lietuvių.

Tad sveikinam šį suvažiavi
mą ir aukojam jo darbams 
nors mažą'sumą $10.

LDS 123 kp.:
Stasys Vilkas Pirm.
J. Bimba Sekr.

So. Broooklyn, N. Y.
LDS 50 kuopa sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $10 auka.

LDS 50 kp. pirm.,
M. Kuli kieno

Pittsburgh, Pa.
LDS .160 kuopa sveikina 

Antrą Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą su $25 
auka.

Pasveikinimas Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui.

širdingiausiai sveikiname 
Demokratinių Lietuvių Suva-, 
žiavinią, kuris įvyksta šiame 
taip rimtame laikotarpyje ir 
linkime jam geriausių 
mių.

Taipgi prisiunčiame 
padengimui suvažiavimo

pasek

ir į 
lėšų. 

Draugiškai,
Juozas ir Eva Simons

— KREIPKITĖS —

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

(299)

padedant Lie- 
ir jų pakaii-

pasiuntimą

Roseland, Ill.
Organizacijos ir pavieniai 

sveikina Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą su aukomis. Aido 
Choras aukavo $15; Kultūros 
Klubas $5; Moterų Klubas $5; 
Liet. Suvienytas Politinis Klu
bas $5; LLD 79 kuopa $5; J. 
Misevįčiai $5.

Nuo Roselando progresyvių 
lietuvių $31.50. Viso $71.50.

Worcester, Mass.
Aido Choras sveikina Demo

kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
su $15 auka. Linkime visiems 
delegatams sėkmingai svarstyti 
suvažiavimo pasibrėžtus tiks
lus ir visokiais galimais būdais 
pagelbėti Lietuvos žmonėms.

Siuvamų Mašinų Operatorės

PATYRUSIOS
VIENA IR DVIEM ADATOM 

GUZIKŲ IR SKYLIŲ SIUVĖJOS 
TAIPGI RANKINES FINIŠERKOS

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $36 
Kreipkite* tarp 4 ir 6 P.M. 

INGE. 68 Pine SL. New York City.

Schenectady, N. Y.
Skaitydami spaudą mes 

tome, kaip didesnėse kolonijo
se rengiamasi dalyvauti An
tram Demokratinių „Lietuvių 
Suvažiavime. Mūsų idėjos 
draugai dirba, renka aukas, 
renka delegatus. Tą viską ma
tydami jaučiamės nelaimingi 
gyvendami mažoj kolonijoj. 
Pas mus iš dviejų organizaci
jų nesirado, kas galėtų važiuo
ti į suvažiavimą. Todėl A. Klu
bas ir LDS 18 kuopa paskyrė 
po $5, viso $10, pasveikinimui 
suvažiavimo. Siunčiam širdin
giausius linkėjimus delegatams 
ir delegatėms. Pasitikime, kad 
pastatysite namą, kurio visi 
priešai išsigąs.

A. Gudžinskas

m a-

Cleveland, Ohio.
LDS 55 kuopa sveikina De

mokratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą su $20 auka.

Cleveland, Ohio.
Lietuvių Moterų Klubas svei

kina Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą su $15 auka.

A. Kelly, Fin. Sekr.

Portland, Ore.
LDS 106 kp., ALDLD 4 kuo

pa ir ALDLD 223 kuopa bend
rai sveikina Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą su $5 auka.

Per J. Stujmr

Pittsburgh, Pa.
Moterų Apšvietos Klubas 

sveikina Antrą Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su $5 au
ka. H. Kairiene, sekr.

Grand Rapids, Mich.
Lietuvių Politinis Klubas 

sveikina Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą su $5 auka.

Per Joe Urbon

Cleveland, Ohio.
ALDLD 22 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suvažia
vimą su $10 auka.

Delegatas A. Jankausk.

Portland, Ore. ...
John . Zukur sveikina Demo

kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
su $2 auka.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogafc rei- 
kalauja pataisymų, Kriau- 
čiūnas jums atliks. Jei per — 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, fflĮMĮB
o jie suras priežastį ir tuo- 
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGĖUAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngeliavtmo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N 

Telefonas EVergreen 4-0753.

yl linu j IIIIIIĮ i| itlfWWW
f

Oakland, Calif.
Sveikinimas su auka $10 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimui nuo San Francisco— 
Oaklando Mezgėjų Rėmėjų Klu
bo.

KREIPKITĖS

PHILIP RANDOLPH, Ine.
409 OCEAN AVE., 

JERSEY CITY, N. J.
(295)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SH YOUR

QUOTA NOW

IN THE GREAT

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Draugiškai, _ 
K. Mugianienė, Sekr.

Philadelphia, Pa.
107 kuopa apgailestau- 
negali pasiųsti delegato

West
LDS 

ja, kad 
į Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą. Bet sveikina suvažia
vimą su $5 auka.

Olga Fergis, Sekr

Los Angeles, Calif.
Sveikinam Antrą Demokrati

nių Lietuvių Suvažiavimą. 
Brangūs draugai ir draugės, 
sveikinam ir linkime kuoge- 
riausios kloties ir pasisekimo 
pravesti 'tarimus, kaip geriau
sia galėtume pagelbėti Lietuvai' 
ir lietuviams, nukentėjusiems- 
nuo fašizmo.

Taipgi svarbu aptarti, kaip ir 
kokiu būdu mes galėtume kuo- 
daugiausia paskleisti teisybės ir 
apšvietos tarp Amerikos lietu
vių. Nors mes karą laimėjom, 
bet lietuviški fašistai dar vis 
tebeskleidžia melus ir apgavys
tę tarp Amerikos lietuvių.

Dėl tolimos kelionės negalė
dami su jumis dalyvauti pri- 
siunčiam $15 padengimui suva
žiavimo lėšų ir pažadam dar-; 
buotis, kad jūsų nutarimai bū
tų įvykdyti.

Los Angeles Lietuvių, Drau
gijų Bendro Komiteto Valdyba'.

M. Pūkis, Pirm.
P. Repečkd, Sekr.
I. Leninas, Ižd.

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubo delegatai varde klubo pa
sveikino Demokratinių lietu
vių Suvažiavimą su $6 auka.

ALDLD 185 kuopa pasveiki
no su $5 auka.

LDS 13 kuopa pasveikino su 
$50 auka.

Dr. Luther Martin Draugija 
pasveikino su $10' auka.

Newark, N. J.
Sietyno Choras sveikina De 

mokratinių Lietuvių Suvažiavi 
mą su $5 auka. • . <

,■ (VttUgUu^biu;)

MAGUIRE INDUSTRIES
INCORPORATED 

1437 RAILROAD AVE. 
BRIDGEPORT, CONN. 

REIKALAUJA

DIE MAKERS
KURIE YRA PATYS GERIAUSI—

TAIPGI

TOOL IR DIE DESIGNERS
SU MAŽIAUSIA 5 METŲ PATYRIMO 

KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ 

CHERRY ST.
NEAR BOSTWICK AVE.

BRIDGEPORT, CONN.
(300)

Easton, Pa.
Mirė W. Albuš ir J. A. Yuknis 

Gruodžio 12 mirė New Yor- 
ko Daktarų ligoninėj nuo vė
žio ligos, Walter Albus-Ulba, 
41 metų, buvęs mūsų miesto 
gyventojas, plačiai visiems pa
žįstamas. Bet per pastaruosius 
20 metų gyveno Patersone, 
N. J. Buvo pavienis. Buvo de
mokratiškai laisvas žmogus, 
nesibijodavo lankytis į viso
kius parengimus ir pramogas. 
Iš Lietuvos buvo atvežtas gana 
Jaunas, nuo Žemaitijos. Palai
dotas mūsų mieste, Eastono ka
pinėse. Apart savo tėvelių, ku
rie mirė prieš kelius metus, pa
liko nuliūdime kelias sesutes ir 
Vieną brolį.

Prieš porą savaičių mirė 
Juozas Yuknis, 57 metų. Buvo 
simpatingas ir draugiškas 
■Žmogus. Iš Lietuvos paėjo iš 
žemgulių kaimo, Andrcjavo 
parapijos. Paliko nuliūdime mo
terį, du sūnus ir daug giminių. 
Graborius J. Kalinis gražiai 
patarnavo. Lai būna jiem 
abiem lengva' Dėdės Šamo že-

STALIORIAI
Hvbd.

PATTERNŲ DIRBĖJAI
Ekspertai Medžių Išdirbystėj

NUOLAT
Lengvas Darbas

GERA AUGA 
47-05 — gth Street, L. I. U. 

STILLWELL 4-7851
<284)

Tuckahoe, N. Y
KLAIDOS PATAISYMAS
Gruodžio 13 d. Laisvėj tilpu- 

šioj korespondencijoj pasireiš
kė klaida pavardėje. Vietoj 
Staronio ir Staronicnės turėjo 
būti drg. Ig. Stasionis, Laisvės 
skaitytojas, ir kąd sužinojus 
apie sūnaus mirtį “Stasionieųė 
labai susirgo.” Ig. Kartonas.

. ......... . " 11 ■
PRANEŠIMAI

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

gruodžio 20 d., 8 v. v. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime. — 
Casper. (294-295)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirin 

įvyks gruodžio 19 d., 7:30 v. V. 
bo salėje, 2 W. 22nd St. Dr 
šis 
na i

Paul

susirinkimas yra svarbus, būti 
būkite. —P. Janiūnas, sekr. V

.(291-295)/. , J;
būkite.
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GRAŽUS BUVO PRANUI BUKNIUI 
PAGERBTI BANKIETAS

ninkės turėtų ant ko pradėti 
dirbti. Išeina raštinę uždaręs 
8 vai. vakaro, o jei pasitaiko 
koks reikalas paskutinę minu
tę atlikti, tai ir vėliau. Ateina

Gražios ir-atstovingos publi
kos didelis būrys buvo susirin
kęs į dienraščio Laisvės direk
torių; suruoštą bankietą pager
bti draugą Praną Buknį jo
gaspadoriavimo Ln+svėje dvie-iir septintos dienos rytą pabūti! 
jų dešinjų’ metu; sukakties pro-' raštinėj, 
ga Kaip Nastutė jaučiasi, Prano

Bankietas įvyko gruodžio 16 i laukdama, mums nežinoma, 
vakarą, Lietuviu; Amerikos Pi- j svietui niekad tuo nesiguodžia. 
liečiu; Kliubo salėj, 280 Union Veikiausia, 
Avė., Brooklyne.

Salė buvo pilnutė svečiu; 
nežinia, kur būtų buvęs rube- 
žius skaičiui svečių, jeiguu būtu; 
galima buvę leisti visus, kiek 
buvo pageidaujančiu; ateiti. Per! r . _ .' , . .. . , vos zmomu rėmimo darbuose,visa paskutinę savaitę, kada ,. . * . . . . , . . ..,*. * V ir- I taipgi talkininke daugelyje ki-pirkimas tikietu buna didžiau-1 . . . . ..\ i tų darbu - darbeliu,sias, pardavimas tikietu buvo 
sulaikytas, nes pirm to jau bu-- 
vo išparduota tiek, kiek 
ma talpinti kliube.

Laike vakarienės turėta 
ga kalbų-sveikinimu;

Direktorių; 
Antanas Balčiūnas, 
perstatęs šio vakaro tikslą, per-i Trumpoje 
leido vakaro pirmininkystę1 priminė 
Evai Mizarienei, direktorių; se-; dienraščio 
kretorei.

Programos eigoje buvo 
kviesti kalbėti desėtkai svečiu; j pastą 
bent po vieną kaimyną iš a py- t/i. 
linkės miestų, nemažas skai
čius iš 
n i erių 
Brooklyno sričių 
veikėjai bei organizacijų vir
šininkai, taipgi vienas kitas iš 
direktorių ir iš paties dienraš
čio Laisvės štabo. Sveikino žo
džiu ar laiškui šie:

atsineša taip, kaip 
T> a ž a n g i a i moteriškei.

. i.Ji susiranda savu darbų visuo- ir _ * .. . * .menės gerovei. Keliais čionai 
gyvenimo metais jinai ja ui išsi
dirbo savo vardą kaipo veikli 
meno mėgėja .neatiaidi Lietu-

ma.

Užbaigoje ^programos, pirmi- 
gali-įninkė varde visut daljwiu; įtei

gė Bukniui dovanėlę — riešinį 
ii-1 laikrodėlį ir •‘•iškvietė pasisaky- 

progra- Ji, kaip jisai jaučiasi šiandien, 
pirmininkas! Dovanos įteikimas ir jos gavė- 

trumpai! jas pasveikinta šilta ovacija.
kalboje, Buknys 

kelis svarbiausius 
'Laisvės pergyven
us, kuriuose ir jam 

is-Į teko padėti daug rūpesties ir 
į, kad Laisvė išgyven- 

Tais grąsintojais Laisvei 
uvo kum. Petkaus byla, depre- 

dalyvavusių vietos biz- sijos - nedarbo laikotarpis, so
il* profesionalų, paties Į cialistų su smetoniniais ir l:i- 

atstovingi tais fašistiniais elementais boi
kotas, kuris save susiboikotavo, 

(taipgi šio karo
■ ir darbo spėkų 
ka jūsų visų ir 
čia negalėjus i ui

; viečių talkai mes juos nugalė
jome ir šiandieną stovime stip
riau, negu kada nors stovėjo
me, sakė jis.

Tarpe prigyvent ui per tuos 
20 metų gerui bizniškų dalykų 
yra mūsų milžiniškieji pikni
kai, bankietai, bazarai, kuriuo
se Laisvei yra reikalingi ir yra 
gaunami šimtai darbininkui 
sunkiam, ilgam darbui. Dėka 
uai talkai, sakė jis, turime gra
žų iždą laikraščio atsargai — 
juodai dienai — ir mūsų judė

jimas eina prie įsteigimo dien
oraščiui erdvesnių, geresnių pa
talpų — naujo namo. Buknys 

! reiškė viltį, kad dėka visų tal- 
. kai Laisvė ne už ilgo apsigy- 
!vens naujame name.

Panašius linkėjimus — linkė
jimus greitai įsigyti naują na
mą — išparduoti daug šėrų iš
reiškė ir daugelis kitų kalbėju

sių. Taipgi daugelis kalbėjusių 
ir nekalbėjusių po programos

■ barė, kad čia nepardavinėta šė-I *rai. Jie turėję tam tikslui ir 
pinigų atsinešę. Tikrai nežinau, 
dėlko direktoriai tokio parda
vimo šėrų čia nesurengė, tačiau 
rizikavau atsakyti žmonėms, 

Jog ši sueiga norėta pravesti 
I šeimyniškai - draugiškai, ne 
bizniškai.

žmonės žadėjo tų pinigu; vis- 
tiek nenaudoti kitkam. - Vieni 
ant tos intencijos vistiek nu
sipirkti šėrų atėję į Laisvės 
raštinę, o kiti žadėjo pasitau
pyti tam tikslui dolerius iki 
Laisvės suvažiavimo, kuris ir
gi jau nebe už kalnų.

Pirm programos užbaigos, 
pirmininkė pareiškė padėką 
gaspadinėms Marcelei Jakštie
nei ir Josephinai Augutienei, 
taipgi visiem dirbusiem su
rengti šią pramogą. Publika 
gaspadinėms padėkojo ilgais 
aplodismentais.

Po programos, viršutinėje 
salėje ėjo linksmi šokiai prie 
Antano Pavidžio orkestros, ku
ri šiai iškilmei dovanojo muzi
ką. Rep.

laiku medžiagų 
trūkumai. Dė- 

tūkstančiu; kitų 
dalyvauti lais-

TARYBŲ SĄJUNGAI PAGALBOS 
VAKARAS GARDENE

Paskutiniu kartu primena
ma, jog tas didysis Tarybų; Są
jungos pagarbai ir paramai są
skridis įvyks jau šio antradie
nio vakaro 7:30 (šį vakarą), 
gruodžio 18-tą, Madison 
Gardene, 8th Avė. ir 50th 
New Yorke.

Si.,

vi-Tai bus visokių tautų il
sų luomų demokratiją mylin
čių žmonių ir taikos pasauliui 
per tautų kooperaciją siekian
čių žmonių sąskridis. Tas aiš
ku iš programos dalyvių sąsta
to. Mitinge kalbės:

Fiorello 11. LaGuardia, New 
Yorko miesto majoras.

Edward C. Carter, rengėjų 
organizacijos — American So
ciety for Russian Relief — pre
zidentas, ką tik sugrįžęs iš ap
silankymo Tarybų Sąjungoj.

James Carey, nacionalis CIO 
finansų sekretorius, taipgi ką 
tik lankęsis Tarybų Sąjungoj.

Virginia Gildersleeve, žymi 
švietėja.

Newbold Morris, Miesto Ta

rybos prezidentas.
William Feinberg.
Dramos, muzikos ir dainos 

programoje dalyvaus:
Leopold Stokowski su New 

Yorko Philharmonic Sympho
ny Orkestrą.

Westminster Choras.
Jennie Tourel iš Metropoli

tan Operos.
Frederic March.
Helen Hayes,
Olin Downes, paskilbę artis- 

tai-aktoriai.
Ai- tikietui dar bus galima 

gauti prie durų, sunku pasa
kyti. Tačiau geriau nuvažiuo
ti ir sugrįžti nuo durų, negu * 
gailėtis nebuvus tokiame svar
biame ir gražiame mitinge be 
rimtos priežasties. Taigi, visi, 
kam tik sveikata leidžia, į 
Gardeną. Pagerbkite tą įstai- 

mums 
kare 

tėvus,

gą, kuri pagelbėjo ir 
lietuviams apdovanoti 
nukentėjusius mūsų 
brolius ir tautiečius.

L. K. N.

SVEIKINO PRANĄ BUKNĮ JO DARBO 
LAISVĖJE 20 M. SUKAKTIES PROGA

pa- 
jo 
m. 
16,

Draugui Pranui Bukniui 
gerbti suruoštame bankiete 
gaspadoriavimo Laisvėje 20 
sukakties proga, gruodžio 
Piliečių Kliubo salėje, be asme
niškų sveikinimų, buvo skaity
ti šie laiškai:

svei-

Jersey City, 
brooklyniečiai: V.
N. Kaulinienė, P.
M. Liepa, J. Am- 
Baležentis, Sutkie-

n

P. Bečis iš Great Neck.
K. Žukauskienė iš Newark.
A. Stripeika iš Elizabeth.
S. Stasiukaitienė iš Cliffside.
Skaityta laiškai Chas. Stepo

navičiaus iš .Cliffside ir A. S. 
Matuliu/ iš

Kalba 
Paukštys, 
Kapickas, 
brazas, J.
nė, O. Depsienė, J. Juška, 
Vaiginis, Al. Skirmontas, 
Patašius.

Sveikina daktarai — Dr. 
J. Kaškiaučius iš Newarko
Dr. A. Petriką, brooklynietis.

Ilgokai kalba Raila iš Mon
tello, Mass., Buknio ilgametis j 
draugas.

Girdime vėl brooklyniečius. • 
Kalba ką tik sugrįžęs iš karų 
laisvietis Povilas Venta, nese
niai atvykęs iš Argentinos. V 
Venskunas ir kiti brooklynie-i 
čiai: K. Kriaučiūnas, W. Ker-į 
sulis, M. Klimas, K. Petrikie- 
nė, A4 Velička, G. Kuraitis, 
V. Čepulis, O. Jakštienė, J. 
Byronas, J. Kairys, L. Kava
liauskaitė, D. M. šolomskas, 
Tomas Lisajus.

Skaitomi laiškai nuo Seralių 
iš New Jersey ir nuo čikagie- 
čių.

Kalba R. Mizara, Laisvės 
redaktorius ir ilgametis asme
niškas Buknio draugas. R. Mi
zara ir visi pasakė gerų kom
plimentų Bukniui, pasakė ge
rų linkėjimų Laisvei. Gaila, 
kad neįmanoma tas viskas su
rašyti.

Paskiausia iškviečiama Nas- 
tutė Buknienė, dar nauja ame
rikietė, kaip ji pati sakė, trum- 
piausį už visus laiką tepažįs- 
tanti Buknį. Buknys, sakė ji
nai, jai atrodo — gyvena dau
giau su Laisve, negu su ja. O 
kreditus už Laisvės augimą 
ir pakilimą jinai kukliai pri
skaitė visiems laisviečiams, 
toms idėjoms, tam judėjimui, 
kurį dienraštis Laisvė atsto
vauja.

Naštų te, reikia 
pasakė tiesą apie Buknio gy
venimą su Laisve. 8 vai. ryto 
Buknys jau ateina į raštinę iš 
tolokai nuo namų ir nuo rašti
nės esamo pašto nešinas anks
tybuosius laiškus, kad atėję 
redaktoriai ir raštinės darbi-

Drg. Pranui Bukniui 
Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 16, 1945.
Mielas Drauge:—

Labai linksma žinoti visiems 
tavo draugams, kad šiandien 
yra sukaktis 20-ties metų tavo 
sunkaus ir intensyvaus darbo, 
gaspadoriavimo Laisvėj. Užtai 
užsipelnei didelį kreditą nuo 
tos draugingos minios, — Lai
svės patrijotų.

Dideliu pasiryžimu norėjau 
ir aš dalyvauti tavo darbų at
žymėjimo bankiete. Norėjau 
ypatiškai paspausti taui dešinę 
ir su didele viHyne žodžių, pa
linkėti viso geriausio. Bet gy
venimo bangų galybė nulėmė 
priešingai.

Negalėdamas ypatiškai daly
vauti, tai nors šiuom trumpu 
rašinėliu perduodu nuo savęs 
linkėjimus tau, drauge Pranai:

Gyvenkie ilgiausius metus:
Dirbkie ir toliaus su ta pačia 

energija 
Laisvės 
labo.

il* pasiryžimu dėl 
ir visos darbininkijos

12 Gruodžio, 1945. 
Draugui Franui Bukniui, 
Brooklyn, N. Y.
Gerbiamas Drauge!

Mes, chicagiečių būrys,
kiliame Jus, kaipo brolį ii* ko
vos draugą, kantriai ir ištver
mingai einantį savo pareigas 
prie dienraščio Laisvės. Per 
dvidešimtį metų savo darbo 
prie Laisvės Jūs gal kiek sęs- 
telėjote, bet mes žinome, kad 
Jūsų energija toli gražu neiš
sekus ir kad didieji darbo žmo
nių laimėjimai šioj šalyj, Lie
tuvoj ir plačiam pasauly dar 
labiau užgrudins Jūsų kietą va
lią darbuotis, nors darbo aplin
kybės ir pasunkėtų.

Dirbkite Laisvei, dirbkite vi
sai mūsų spaudai, dirbkite la
bui visos demokratines žmoni
jos !

Jūs, drauge, visuomet buvot 
kruopštus, darbštus ir toli pra
matąs, nes tai gero žemaičio 
savybės. Bet tas savybes Jūs 
iškėlėt į aukštesnį laipsnį, nes 
Jūsų keliavedžiui buvo didžioji 
darbininkų klasės idėja.

Mes linkime Jums ir draugei 
Buknienei geriausios kloties

Egzaminuojant Akis 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Ahtradiehis, £rnod. iš, 194&

Scena iš intensyviai dramatiškos filmos “The Last Chance,” atvaizduojanti pa
bėgimą iš nacių vergijos kempių. Dabar rodoma Loew’s Metropolitan Teatre, 
Fulton St., Brooklyne, greta filmos “Guest Wife.”

M

ateityje. Su šiuo sveikinimui | 
mes siunčiam Jums ir kuklią 
dovanėlę.

Varde chicagiečių būrio—
.7. K. šarlciūnas,
L. Prūseika,
M. J. T^alclokas.

Pradedant gruodžio 15-ta, 
New Yorko miestą užklupo 
gana stiprūs šalčiai. Naktį iš 
16-tos į 17-tą temperatūra bu
vo nupuolus žemiau 10 laips
nių (virš zero).

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

daly-

Drg. P. Buknys, 
Brooklyn, N. Y.
Gerb. Drauge:

Kadangi mes negalim
vauti jum, drauge, rengiamam 
bankiete, pagerbimui jūsų su-Į 
kaktyje 20 metų gaspadoriavi- 
mo Laisvėje, — todėl už 
tokį didelį “grieką” mes 
jame penkinę ($5) dėl 
vės naujo namo.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avcs.)

B’KLYN, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

mūsų 
auko- 
Lais-

W. L. Sheraliai.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

pa vienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

! padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVcrgreen 4-0088

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dienų ir naktį apart sekmadienių.

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

Woodward Avcnu< 
DETROITE: i 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktorių

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
<47 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
’GYDYTOJAI

<00 ntioš. unija Kapoj 
Tclcf.: GR. 7-7553

. 2539

lZanrT restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

VALANDOS:

pripažinti,

Kazys Steponavičius, 
Cliffside Park, N. J.

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

RAMANAUSKIENĖ iš Mi
nersville, Pa., sveikina Buknį 
ir linki ilgai darbuotis.

CHARLES
UP-TO-DATE

LBARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. T.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Sv eikinam e Visuom en ės 
Darbuotoją.

Negalėdami ypatiškai daly
vauti Jūsų, drg. Bukny, 20 me
tų visuomenės įstaigoje Lais
vėje dirbusio suruoštam ban
kiete Jūsų pagerbimui, tai 
siunčiame nuoširdų sveikini
mą. Pasitikim, kad praėjus 20 
metų nuoširdaus visuomenės 
įstaigoje darbo, turėsite tvir
tesnę energiją dirbti dar kitus 
20 metui su didesniu pasišven
timu dėlei mūsų visų mylimo 
dienraščio Laisvės.

A. ir S. Matuliai,
Jersey City, N. J.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y 

Tel. ST. 2-8342
Persodinant Deimantus jums belaukiant. 

Turime ekspertus taisymui laikrodžių 
ir laikrodėlių. '

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Vedusi čionai jūrininką jos 
pirmajam vyrui tebesant Bel
gijoj, Mrs. Edith Feldman pra
šė teisėjo leisti su naujuoju 
vyru pasikalbėti teismabutyje, 
bet jūrininkas nusigrįžo nuo 
jos. Tą patį padarė ir jos pa
čios motina.

Eva Mizarienė,
427 Lorimer St.
Brooklyn, N. Y.

Mano nuoširdūs sveikinimai 
Pranui Bukniui jo 20-ties metų 
Laisvėje administratoriavimo 
sukaktuvių atžymėjimo proga.

Ilgai gyvuok ir nenuilstamai 
darbuokis, drauge Bukny!

S. K. Mažanskas,
LDS Vice-Prezidentas.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y
TeL ST. 2-8171




