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Metai XXXV. Dienraščio XXVII.
tikrai tipiškos žiemos šventės, 

žmonės, kurie mėgsta lan
kytis krautuvėse ir šj bei tą 
pirkinėtis, skundžiasi, .jog la
bai mažai tėra kas pirkti. Gi 
pirkinių kainos nepaprastai 
aukštos.

Jeigu taip yra pas mus, 
Amerikoje, tai galime įsivaiz
duoti, kas dabar darosi karo 
nuniokiotoje Europoje ’

★ ★ ★
“Kalėdos — žmonių be-

GRUZIJA IR AKMENI J I 
REIKALAUJA SUGRAŽINT
TURKŲ UŽIMTAS ŽEMES

Gražiny Akademikai Nurodo, kad Turkija Užgrobė Tas Že
mes, kai Sovietų Sąjunga Buvo Nusilpninta 1921-1922 m.

dos,’’ sakydavo Lietuvoje. Tu
rime tų bėdų ir Amerikoje. 
Šimtai tūkstančių darbininkų 
yra streiko lauke. Kiti šimtai 
tūkstančių tebelaukia streiko, 
—pav., plieno pramonės dar
bininkai.

Milijonai yra nedarbo lau
ke.

— Kas bus? — rūpinasi mi
lijonai.

Vieną galima pasakyti: tur
čiams buvo gerai ir bus gerai. 
Jiems kasdien Kalėdos. O dar
bo žmonės priversti kovoti, jei 
nori sulaukti saulėtesnės die
nelės !

O vistiek šių metų Kalėdos 
bus linksmesnės negu buvo 
praeitaisiais keleriais metais. 
Daugelis jaunų vyrų jau su
grįžo iš karo frontų; kiti ža
da sugrįžti neužilgo.

Vis dar yra vilties, kad pa
saulis taip susitvarkys, jog 
žmonija gyvens taikoje, jog 
kito pasaulinio, karo bus iš
vengta.

★ ★ ★
Liūdnos, beje, Kalėdos bus 

Indonezijos gyventojams, ko
vojantiems dėl savo laisvės: 
juos tebešaudo Anglijos ka
riuomenė, siekdamosi palaiky
ti Indonezijoj Holandijos im
perialistų viešpatavimą.

Ne kokios Kalėdos bus ir 
Chinijoj, kur verda civilinis 
karas; kur palaikoma Ameri
kos kariuomenė čiang Kai-še- 
ko reakcinei valdžiai sutvirtin
ti.

Bet yra vilties, kad besitę
siančioj! konferencija Mask
voje tuos “nesusipratimus” iš-

Maskva.— Svarbiausi So
vietu laikraščiai — Izviesti- 
ja, Pravda ir Raud. žvaigž
dė — išspausdino dviejų 
Tarybinės Gruzijos Respub
likos akademikų laišką, ku
ris reikalauja sugrąžint 
Gruzijai žemės plotą Juodo
sios Jūros ruože nuo Batu- 
mo apylinkės iki Giresuno 

juosto. Turkija užėmė tą 
i sritį 1921-22 metais, kada 
i pasaulinis karas ir po jo se
kęs civilis karas buvo nu
silpninę Sovietų Sąjungą, 
kaip primena tiedu Gruzi
jos akademikai, S. Dzaha- 
nashia ir N. Berdsenishvili.
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MacARTHUR PRIEŠ 
SOVIETU KARIUO
MENĘ JAPONIJOJ

San Francisco. — Ameri
can Broadcasting Co. radi
jas pranešė, kad gen. Mac- 
Arthur grasinęs pasitrauk
ti iš komandos Japonijoje, 
jeigu bus leista Sovietam 
atsiųsti savo kariuomenę ir 
dalyvauti Japonijos tvar
kyme. Sovietai norėję siųsti 
Raud. Armijos diviziją į 
šiaurinę Japonijos salą Ho
kkaido, netoli Sibiro. Mac- 

' Arthur siūlęs tik tolimąją 
j pietinę ‘Kyushu salą, žino
damas, kad Sovietai nesu
tiks ten siųst savo kariuo
menės.

Jiedu nurodo, kad tas 160 
mylių ilgio ir apie 70 mylių 
pločio ruožas yra gruzinų 
apgyventas, o juos turkai 
žiauriai slegia ir persekio
ja.

Armėnijos Tarybų Res
publika reikalauja sugrą
žint jai Turkijos užgrobtas 
armėniškas Karšo ir Erze- 
rumo sritis.

Anglijos ir Amerikos am
basadų nariai Maskvoje 
tuoj išvertė minimą Gruzi
jos mokslininkų laišką ir 
įteikė užsieniniam anglų 
ministeriui Bevinui ir Ame
rikos valstybės ministeriui 
Byrnes’ui.

Dzahanashia ir Berdseni
shvili rašo, jog turkai yra 
aršiausi pasaulyj užkariau
tojai ir atneša pavergia- 
mom tautom tiktai mirtį ir 
sunaikinimą. “Mes čia kal
bame apie mūsų tautos lop
šį, kurį turkai užgrobė, pu
siau perkirsdami gyvąjį tau
tinį mūsų krašto kūną”, sa
ko tiedu akademikai.

AUKstai iškėlę iškaoas ir vėliavas, 10,000 armija pi
lnėtų maršuoja prie General Motors Būdingo, Detroite, 
paremti United Auto Workers, CIO, kovą už pakėlimą 
algų trim dešimtim nuoš., GM bando laužyti streiką.

Nustoja Veikus Teisingos Samdos 
Įstaiga; Marinami Siūlymai dėlei 

Darbininkų Lygybės Darbe

GEN. MOTORS ATSISAKO 
PARODYT SAVO PELNŲ 
KNYGAS TYRINĖTOJAM

Prez. Trumanas Pareiškė, joij Reikia Pamatyt Pelnu Kny
gas, Norint Spręsti apie Mokėtinas Darbininkams Algas
Washington. — Prezid. 

Trumanas pasikalbėjime su 
korespondentais sakė, Ge
neral Motors korporacija 
turėti) parodyti savo pelnų 
knygas valdinei komisijai, 
tyrinėjančiai faktus kai dėl 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unijos streiko prieš tą 
korporaciją. • Nes pelnų 
matymas reikalingas, kuo
met sprendžiama, ar kom
panija gali pridėti darbinin
kam tiek algos, kiek jie 
reikalauja.

General Motors advoka-

spręs.

Vienas mūsų ilgametis ben
dradarbis - korespondentas 
(M. B.), pasiskaitęs tūlo kal
bos klausimu kritiko raštą, ši
taip pastebi: “Kai tokį raštą 
perskaitai, tai atimą ūpą 
mums ir popierą darkyti...”

Klysti, drauge M. B. Nieks 
neturi pakirsti ūpo jokia savo 
kritika. Reikia rašyti ir rašyti.

Kai dėl kalbos, dėl rašybos: 
jai mokytis niekad nėra pa
baigos.

Vienas žymiausių lietuvių 
kalbos filologų (kalbininkų), 
Kazimieras Būga “niekad ne
sidėjo dideliu kalbos mokovu;

Atominiai Svarstymai 
Maskvos Konferencijoj

London, grd. 21. — Ang
lų spauda pranešė, kada 
gana sklandžiai vyksta pra
diniai pasitarimai tarp A- 
merikos valstybės sekreto
riaus Byrneso, Sovietų už
sieninio komisaro Molotovo 
ir Anglijos užsienio reikalų 
ministerio Bevino. Sakoma, 
jie jau tariasi apie atominę 
bombą.

priešingai — dažnai jis pažy
mėdavo savo netobulumą kal
bos srityje,” rašo jo buvęs mo
kinys Zigmantas Kuzmickis.

Jeigu taip manė apie save 
žymusis kalbininkas, tai ką gi 
mes, “žemės dulkės,” galime 
apie save pamąstyti ?

Kalbos lavinimuisi, jos gra
žinimui, tobulinimui nėra ga
lo. Pertrumpas žmogaus am
žius kalboje pilnam tobulumui 
pasiekti.

★ ★ ★
Kiekvienas, kuris rašo ir 

kalba lietuviškai, privalo nuo
lat didinti savo žodžių baga
žą, tobulinti savo sakinius, — 
sintaksę.

Tai paliečia ir mūsų kores
pondentus, — bus jie seni ar 
jauni.

Net ir patys kritikai nėra 
neklaidingi: jiems tas pats 
tenka pasiūlyti.

O dabar: visiems draugams 
ir prieteliams — linksmų žie
mos švenčių!

Chungking. — Chinų ko
munistų vadai gamina raš
tišką pasiūlymą dėlei karo 
baigimo tarp Chinijos tau
tininkų ir komunistų.

JAPONIJOS RINKIMUOSE 
BALSUOS BUVUSIEJI PO

LITINIAI KALINIAI
Tokio. — Generolas Mac- 

Arthur įsakė Japonijos val
džiai, kad sugrąžintų teises 
balsuoti rinkimuose ir už
imti valdines vietas visiems 
buvusiems politiniams kali
niams — socialistams, ko
munistams ir kitiems fašis
tinio militarizmo priešams. 
Pirmesnių MacArthuro įsa
kymu, buvo paliuosuota a- 
pie 1,000,000 politinių kali
nių. Komunistai jau stato 
savo kandidatus ateinan
tiems visuotiniems rinki
mams.

Anglai Netaip Žiau
riai Pulsią Indone-

' žus, Kaip Nutarta
________

Batavia, Java. — Anglų 
ir holandu komandieriai 
buvo nutarę sutelkti di
džiausias galima jėgas, kad 
greitai sutriuškintų Indone
zijos patrijotų kovą dėlei 

j laisvos respublikos. Bet An- 
glijos valdžia dabar įsakius 
'sulaikyti griežtuosius žy
giu. Ji laukianti derybų 
tarp indonezų ir holandu.

(Kol Anglijos užsieninis 
ministeris Bevinas Maskvoj 
tariasi su Molotovu ir Byr- 
nesu, gal anglam “neprak
tiškas” toks indonezų triuš- 
! kinimas.)

Mussolinio Duktė Pavesta
j Policijos Priežiūrai

Roma. — Italu teismas /•
! Sicilijoj nuteisė Mussolinio 
dukterį Edda Ciano dvejus 
metus laikyti kaip areštan- 
tę policijos globoj. Edda y- 
;ra našlė velionio grafo Cia- 
ino, buvusio fašistinio už
sienio reikalų ministerio. Ji 
baudžiama už tai, kad rėmė 
fašizmą. Mussolinio teismu, 
jos vyras buvo sušaudytas 

i už tai, kad ne visame kame 
sutiko su savo uošviu.

Washington. — Valdinis 
Teisingo Darbininkų Sam
dymo Komitetas (FEPC) 
nustojo galios duoti sam
dytojams verstinus įsaky
mus po to, .Kai pasibaigė 
karas su Japonija. Buvo į- 
nešta kongresui sumany
mai išleist įstatymą, kuris 
uždraustų atmest bei paša
lint darbininką dėl jo spal
vos, tikybos ar tautybės. 
Tie sumanymai tebėra pa
laidoti senatorių ir kong- 
resmanų komisijose. Val
džia nedarė komisijoms 
spaudimo, kad tuos suma
nymus užgirtų ir paragintų 
kongresą išleist pastovų 
teisingos samdos įstatymą.

Buvo 15 teisingos samdos 
raštinių įvairiuose miestuo
se — New Yorke, Philadel- 
phijoj ir kt. 12 tų raštinių 
jau uždaryta. Lieka tik

trys tokios įstaigos, ir tos 
pačios bejėgės — stokuoja 
lėšų ir įstatymiškos galios.

Prez. Trumanas nuspren
dė dar palaikyti teisingos 
samdos įstaigą iki 1946 m. 
birželio pabaigos, bet jis pa
sakė, kad ši įstaiga galės 
tik tyrinėti, o ne verstinus 
patvarkymus duoti samdy
tojams. Kartu prezidentas 
padarė pastabą:

“Gana daug ištikimų ir 
tinkamų darbininkų yra ne- 

| perkelta iš karinių darbų į 
; civilius tik todėl, kad jie y- 
ra skirtingos spalvos bei 
tautybės.”

Federalės valdžios įstai
goms Trumanas uždraudė 
daryti skirtumą tarp sam
domų civilių tarnautojų bei 
darbininkų dėl jų tautybės, 
tikybos ar odos spalvos.

tas Walter Gordon Merritt 
pranešė, jog korporacija 
neduos savo knygų peržiū
rėti. Jis įspėjo, kad Gene- 

Įral Motors atsisakys daly
vauti faktų tyrinėjimuose, 
jeigu ta komisija būtinai 
reikalaus atidengti korpo
racijos knygas. Merritt 
tvirtino, kad darbininkų al
gos tai esąs skirtingas klau
simas nuo samdytojų pelnų 
ir jų dirbinių kainų.

Prezidentas pareiškė, kad

Senatas Užgyre De
legatus į Jungtinių 
Tautų Susirinkimą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas beveik 
vienbalsiai užgyrė visus 
prezidento Trumano skirtus 
delegatus į visuotiną Jungt- 
tinių Tautų susirinkimą, 
kuris prasidės sausio 10 d. 
Londone. Tarp tų delegatų 
yra ir prezidento Roosevel- 
to našlė'. Prieš Rooseveltie-

jo paskirta tyrinėjimų ko
misija viešai neskelbs Ge
neral Motors pelnų. Jis už
tikrino, kad valdžia neturi 
tikslo apriboti kompanijos 
pelnus. “Tačiaus pelnų klau
simas turi ryšio su algomis, 

’kadangi algos mokamos iš 
samdytojų pajamų,” pridū
rė prezidentas.

Kongresui yra įteiktas 
įTrumano pasiūlymas išleis
ti įstatymą, kuris užgintų 
(Streikuot bent per 30 die
nų, kol faktų komisija ves 
tyrinėjimus ir gamins savo 
raportus bei patvarkymus.

(Tąsa 3-me pusi.)

TRUMANO POLITIKA 
SULAIKANTI JAN

KIUS CHINIJOJ
Shanghai. — Amerikonų 

komandierius Chinijoj, ge- 
Inerolas Wedemeyer gruo
džio 21 d. sakė, jog buvo ti- 
|kimasi ištraukt beveik visą 
Amerikos kariuomenę iš 
Chinijos iki naujų metų ar-' 
ba pavasario pradžios. Bet 
kai prez. Trumanas padare 

j savo pareiškimą gruod. 15 
apie Jungtinių Valstijų po- 
.litiką Chinijoj, tai turėjo 
būti sulaikyti ir tie laivai, 
(kurie buvo paruošti gabenti 
(amerikonus namo, pastebė
jo gen. Wedemeyer.

<“s.,,

Edda, būdama policijos 
globoj, gaus po $140 per 
mėnesį iš savo velionio vy
ro nuosavybės, kurią kon
fiskavo Italijos valdžia.

GEN. PATTONO GYVY
BĖ PAVOJUJE

Heidelberg, grd. 21. — 
Generolo Pattono sveikata 
žymiai pablogėjo. Gydytojai 
sako, gręsia jam plaučių už
degimas ir pavojus gyvybei.

Daugiau Irano Karių 
Pasiduoda Azerbai

džano Valdžiai
Maskva. — Irano kariuo

menė Tabriz ir Ardebil 
miestuose jau pirmiau pasi
davė tautinei valdžiai Azer
baidžane, šiaurinėje Irano 
provincijoje.

Dabar savivaldinei Azer
baidžano vyriausybei pasi
davė Irano kareiviai ir po
licija Khoi, Rizaiyeh ir ki-J 
tuose miestuose, kaip pra
neša Tass, sovietinė 'žinių 

Iagentūra.
Pirm keleto dienų Irano 

I valdžia užreiškė, kad ji nie- 
! kuomet nepripažins Azer- 
jbaidžano savivaldybės. Bet 
Įlrano sostinėje Teherane 
auga judėjimas, kuris rei
kalauja tartis su tautine A- 
zerbaidžano valdžia.

(Azerbaidžano vyriausy
bė žadėjo neatsimesti nuo 
Irano, o pasilikti iraniškos 
valstybės ribose.)

Aukščiausias Teisinas 
Saus. 7 Svarstys Gen.

Yamashitos Likimą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Teis
mas sausio 7 d. pradės 
svarstyti nusmerkto japonų 
generolo T. Yamashitos a- 
peliaciją. Karinis ameriko
nų teismas Maniloj, Filipi
nuose, nusprendė pakart 
Yamashitą, nes to 'generolo 
žinyboje japonai oficieriai 
ir kareiviai žudė ir kankino 
karo belaisvius ir civilius 
žmones.

Yamashitos advokatai, a- 
merikiniai karininkai, savo 
apeliacijoj į Aukščiausią 
Teismą sako, kad civilis, o 
ne karinis, teismas turėjo 
teisti Yamashitą.

Aukščiausias Teismas pa
kvietė karinių teisių žino
vus padėt jam išspręsti Ya
mashitos bylą. Amerikos o- 
ficieriai - advokatai gins 
Yamashitą ir šiame teisme.

Mexico City. — Darbinin
kų vadas Lombardo Toleda
no tvirtina, kad Amerikos 
fabrikantai padeda Meksi
kos fašistams jšmugeliuot 
ginklus.

Jugoslavijos gyventojai 
negauna ne puses reikalin
go maisto kiekio?

ORAS. — Bus vidutiniai

nę balsavo neva demokratas 
senatorius Theodore G. 
Bilbo, paskilbęs savo kurs
tymais ir niekinimais prieš 
negrus, žydu, italus ir kitas 
tautines amerikiečių mažu
mas.

Amerika Užtars Teisiamus 
Ispanų Liaudies Vadus

Washington. — Veikian
tysis Amerikos valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
žadėjo kreiptis į Ispanijos 
Franco valdžią, kad suteik
tų teisingą teismą dviem 
ispanų respublikiečių va
dam, Santiago Alvarezui ir 
Seb. Zaparainui.

Taip atsiliepė Achesonas į 
kongresmanų Marcantonio, 

; Savage ir Healy ir kitų 
prašymą.

Karinis diktatorio Fran
co teismas buvo nusmerkęs 
ĮZaparainą ir Alvarezą mir
ti, kuomet jiedu sugrįžo iš 

i užsienio. Dabar jiedu laukia 
i apeliacijos teismo.

Rosemead, Calif. —Laura 
Williams jau gavo atvirutę, 
kuri buvo jai pasiųsta pirm 
36 metų.

Rooseveltienė sako, pir
miau šelpt Jugoslaviją, ne
gu Vokietiją.

j General Motors, Sako
ma, Tarsis su Unija

Washington, grd. 21. — 
! Pranešama, kad General 
Motors korporacija sutikus 
eiti į bendrąsias derybas su 
CIO unija dėl algų.

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unija at
metė netikusį ir unijistam 
įpavojingą Fordo pasiūlymą.

I BAIGSIS “TAJERIŲ” 
RACIONAVIMAS

I

Washington. — Kainų 
Administracija paskelbė, 
kad nuo naujų metų dienos 
bus panaikinta “tajerių” 
(padangų) racionavimas.

i ■

ANGLIJA BANDO PATEIS1N- 
( TI SAVO POLITIKĄ

SIAME-THAILANDE
London. — Anglijos dar- 

ibiečių valdžia teisina savo 
padarytą sutartį su Siamu- 
Thailandu pietiniai - rytinė
je Azijoje. Amerikos spau
da rašė, jog ta sutartis pa
vergia Siamą anglams. An
glija, be kitko, reikalavo iš 
Siamo miliono tonų ryžių 
kaip “atlyginimo”; anglai 
taip pat reikalavo karinių 
bazių savo laivynui ir lėk
tuvam Siame. Anglijos val
džia sako, šis reikalavimas 
“ne ultimatiškas.”
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mažai tokių, kurie nieko gero nesiūlo nei 
konferencijai, nei tai organizacijai.

Tuo pačiu kartu Londone eina priren
giamieji posėdžiai Jungtinių Tautų Or
ganizacijos. Jau dabar ten yra daug ne
sutikimo. Britanija per savo kolonijų at
stovus ir Jungtinės Valstijos per paklus
nių valstybėlių atstovus daug ką norėtų 
pakeisti organizacijoj ir susirinkimuose 
Tarybų Sąjungos nenaudai. Jeigu tokia 
yra pradžia, tai kokia bus pabaiga? Rei
kia turėti vilties, gal užsienio ministerių 
konferencija, kuri eina Maskvoj, kiek 
pagerins tuos santykius.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčlUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y„ under the 

Act of March 3. 1879

Mr. Truman, Taika ir UNO
Mr. Truman savo kalboj laike Laivy

no Dienos išreiškė Amerik. agresyvio im
perializmo politiką, taip pat jis dabar pa
darė pareiškime kongresui siųlydamas 
apvienyti armijos ir laivyno vadovybę.

Prez. Truman deda vyriausią svarbą 
ne ant kooperavimo su kitomis didelėmis 
valstybėmis ir sustiprinimo Jungtinių 
Tautų Organizacijos išlaikymui pasaulyj 
taikos, bet ant Amerikos ginkluotos pa
jėgos.

Jungtinių Valstijų karo laivyno vadai 
reikalauja daugiau laivų, daugiau karo 
bazių,—net Islandijoj, net Azijos pakraš
tyj, — kas rodo jų agresyvę politiką 
hnkui kitų šalių. Amerikos armijos vadai 
reikalauja verstino jaunimui kareiviavi
mo, galingos armijos. Karinio orlaivyno 
vadai reikalauja milžiniško orlaivyno.'. 
Imperialistai reikalauja laikyti slapty
bėj atominės jėgos pasigaminimą, ga
minti daugiau atominių bombų ir krauti 
jas į sandėlius. Mr. Trumanas, vietoje 
stoti už glaudų veikimą su kitomis dide
lėmis valstybėmis, sutvirtinti Jungtinių 
Tautų Organizaciją, kad išlaikyti pasau
lyj taiką, tai reikalauja galingų karo 
jėgų, kurios “paremtų Jungtinių Valsti
jų politiką, kurios palaikytų diplomati
ją.” Jis kalba, kad Jungtinies Valstijos 
/uri apsaugoti pasaulį nuo “agresijų.”

Aišku, kad tokia politika gero nesiūlo, 
kad tai politika, kuri veda pasaulį prie 
suirutės ir naujų karų. Nei Jungtinės 
Valstijos, nei Tarybų Sąjunga, nei Bri
tanija viena negali pasaulio išgelbėti nuo 
karų. Tą jau aiškiai įrodė praeitis.

Aišku, kad iš šio nusistatymo ir iš
plaukia ta Jungtinių Valstijų agresyvė 
užsienio politika ir diplomatija. To pa
sekmėj mūsų marinai ir karo laivynas 
tarnauja Chinijos reakcijai prieš tos ša
lies liaudį. To pasekmėj generolas Mac- 
Arthur padarytas “bosu” Japonijoj, nors 
Japonijos sausžemio armijas sumušė 
Raudonoji Armija. To pasekmėj britai 
galėjo pasmaugti demokratiją Graikijoj, 
perduoti galią fašistams ir vesti karą 
prieš Indonezijos žmones. To pasekmėje 
ilgai nenorėjo pripažinti Lenkijos ir Ju
goslavijos liaudies valdžių, o dabar neno
ri pripažinti Bulgarijos ir Rumunijos, ir 
net laiko Washingtone fašistinius atsto
vus Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kurie 
nieko bendro neturi su tų šalių žmonių 
valią, nes tos šalys nuo 1940 metų jau 
yra dalimi Tarybų Sąjungos. Tų šalių 
žmonės krauju ir gyvastimis apgynė tą 
savo teisę kovoj prieš hitlerizmą.

Mr. Truman paskyrė Jungtinių Valsti
jų penkis atstovus į busimąją Jungtinių 
Tautų Organizacijos konferenciją, kuri 
atsidarys 10 d. sausio, Londone. Tarpe 
paskirtųjų mes randame Mrs. Roosevel- 
tienę, našlę velionio preizdento, kuri gal 
būti ir bus daugiausiai išreiškianti Ame
rikos žmonių viltį toj organizacijoj, kuri 
gal būti dės pastangų pravesti velionio 
prez. Roosevelto troškimus.

Bet toje delegacijoje yra neapdairus 
diplomatas Edward R. Stettinius, kuris 
šios organizacijos įkūrime, San Francis
co mieste, nevykusiai užsilaikė ginda
mas britų imperialistų politiką. Ten yra 
ir toki ponai, kaip senatorius Tom Con
nally iš Texas, kuris nieko gero nesiūlo, 
ir republikonų vadas Arthur H. Vanden
berg, kuris tik reakcijos jėgas jungė ap
linkui savę San Francisco mieste.

Gi tarpe pavaduotojų yra didžiuma 
republikonų ir jų tarpe Mr. John Foster 
Dulles, nuolatinis pravedėjas reakcinės 
Hooverio ir T. Dewey politikos, kuris da
lyvavo užsienio ministerių konferencijoj 
Londone, kaipo Mr. James Byrnes pa ta
rėjas ir prisidėjo prie jos pakrikdymo. 
Taigi, tarpe mūsų delegacijos Jungtinių 
Tautų Organizacijos posėdžiuose bus ne-

Mažiau Kalbų’ Daugiau Namų!
Jungt. Valstijose pasireiškė baisi sto

ka gyvennamių. Ypatingai kenčia did
miesčių gyventojai. New Yorke gyven
namių klausimas taip aštrus, kaip nie
kados pirmiau nebuvo. Grįžtantieji iš 
karo tarnybos veteranai neturi kur gy
venti. Miesto ir valstijos valdžia susi
rūpino paversti armijos barakus į civi
lių gyvennamius. Kalba net apie nupir
kimą būdų, kurios buvo kareiviams įtai
syta šaltuose kraštuose.

Bet šie žygiai daug padėties nepage
rins, jau nekalbant apie “patogumą” tų 
laikinai įrengtų gyvennamių; jų visiems 
neužteks. Kol kas labai daug kalba mies
to, valstijos ir federalė valdžia, bet prak
tiškų žingsnių nėra. Visi deda viltį ant 
privatinių namų statytojų, o tie skun
džiasi, kad stoka medžiagų, kad jų augš- 
tos kainos. Jie bijosi namus statyti, nes 
nesitiki ateityj už juos gauti tiek, kiek 
dabar už namus reikalauja.

Vienatinė išeitis, tai pačiai vyriausy
bei imtis statyti gyvennamius. Kita, tai 
nustatyti kainas ant gyvenimo namų, 
nes jos dabar jau ne dienomis, bet va
landomis lipa į kalną.

Ar Ilgai Toleruosime Franco?
Potsdamo Konferencijoj, tarpe prezi

dento Trumano, Britanijos premjero Att
lee ir maršalo Stalino buvo nutarta, kad 
dabartinės fašistinės Ispanijos priešakyj 
su generolo Franco valdžia nepriimti į 
Jungtinių Tautų Organizaciją.

Visi žinome, kad generolo Franco val
džia yra pastatyta Hitlerio ir Musoli
nio. Ji šimtus tūkstančių ispanų-demok- 
ratų yra sukimšusi į kalėjimus. Ji atvi
rai kariavo prieš Sovietų Sąjungą. Ispa
nai fašistai žudė Francijos demokratus.

Tarybų Sąjunga neturi jokių ryšių su 
fašistų Ispanija. Francijoj visos didžio
sios partijos reikalauja nutraukti ryšius 
su Ispanija. Ko laukia Britanija ir 
Jungtinės Valstijos?

Naujas Gubernatorius Korėjai
Korėjos pietinėn dalin, kurią okupavo 

Amerikos armija, atvyko naujas guber
natorius generolas Archer L. Lerch. Jis 
pakeis laikinąjį gubernatorių generolą 
A. V. Arnoldą, kurs eis tik Jungtinių 
Valstijų 7-tos divizijos komandieriaus 
pareigas, kuri ten stovi.

Pirma ten išlipo Jungtinių Valstijų 
generolas John R. Hodge, kuris Korėją 
valdė su Japonijos viršininkų pagalba. 
Tas iššaukė liaudies protestus ir demon
stracijas.

Ir naują gubernatorių korėjiečiai ne
patenkintai sutiko, nes gener. A. L. 
Lerch pareiškė, kad jis “didelių pakaitų 
nedarys.” Korėjoj yra susiorganizavusi 
Liaudies Respublikos valdžia, bet su ja 
nenori skaitytis Amerikos generolai. Jie 
pasikvietė sau į talką, kaip korėjiečiai 
sako, “pro-japonus, Korėjos išdavikus ir 
Amerikos priešus.” Korėjos liaudis rei
kalauja, kad jai pačiai būtų suteikta 
teisė demokratiškai tvarkytis.

Lindberghas ir Vėl Išlindo
Mūsų skaitytojai pamena, kaip Charles 

Lindbergh mandravojo pirm Japonijos ir 
Hitlerio užpuolimo ant Amerikos. Lind
bergh įrodinėjo, kad Amerikai nėra jokio 

'pavojaus, kad ją apsaugo tūkstančiai my- 
ių marių plotis. Gi kada japonai užpuo

lė Pearl Harbor ir padarė Amerikai 
daug nuostolių, tai tada Lindberghas 
nutilo.

Dabar jis vėl veiklus, jis vėl veikia su 
reakcionieriais. Jis smerkia Nurember- 
go teismą, kur teisiami nacių vadai, kad 
ten stoka “žmoniškumo” ir “pasigailėji
mo.” Jis stoja už tai, kad Vokietijai turi 
būti suteiktos lengvos taikos sąlygos; 
jis jungiasi su Hearsto, senat. Eastlando, 
Dorothy Thompson ir America First ša
lininkais niekinimui Tarybų Sąjungos ir 
kenkimui pasaulio taikos išlaikymui.

Kadangi jie buvo žydų kilmes, tie Francijos vaikai 
buvo laikomi nacių belaisvėje. Netekę tėvų, jie ir pasi
liks gyventi bendrabutyje, bet ne belaisvėje. Čia jie ma
tomi linksmai susibūrę prie jiems paruoštų naujų namų.

PASTABOS
:mūsų tėvus, brolius, seseris 
—mūsų tikrąją tėvynę. To- 

i kie tai yra tėvynės “mylėto
jai” iš Vienybės, Naujienų, 

| Draugo, Keleivio etc.

Po visų kalbų ir šaltoko, 
net nedraugiško atsinešimo 
linkui Sovietų Sąjungos bei 
grasinimo atomine bomba, 
mūsų Washingtono ponai, 
galų gale, pamatę, jog So
vietai visai nebijo, i_____
sekretorių Byrnes Maskvon, 
trijų didžiųjų 
konferencijom

Toks staigus pasukimas 
politikoj Washingtone, kuo
met savaitė ar kiek prieš 
tai pats prezidentas pareiš
kė, kad trijų didžiųjų kon
ferencija nereikalinga ir t. 
p., atrodo, lyg oro permaina 
turėtu ka bendro su politi-i., . .°, m ’.
ka, t. y., jei saulėta - vie- [klausimu, pasiūlę kongresui 
nokia, o jei ukanuota kito- [sumanymą, atkreiptą pries 
p.- .streikus, lai vis seni ma-

Tikrenybėje, kaip po bis- 
kį paaiškėja, mūsų ponai, 
baugindami kitus ; 
bomba, patys jos nusigan
do. Veikiausia, patyrė, jog 
Molotovo pareiškimas (lap- 
kričio 6 d.) atominės jėgos 
klausime, kad *‘mes turėsim 
atominę bombą ir dar 
ko”, nebuvo tuščias, 
taip, tai grasinimu 
nepeši, reikia tartis...

Kaip ten nebūtų, tačiaus . J . . .
trijų didžiųjų konferencija |streikienai laimes, jei ne vi-[ 
yra geru ženklu geroj on reikalavimus
pusėn. Konferencija, reikia V1 ^esn?
tikėtis, išspręs, jei ne visus, I 
tai nekuriuos klausimus, Rle H u 
kurie liečia taikos palaiky- |rpup '• aį§ku 
ma. į. .

Smetonininkai ir tarybi- ge- Bet nekuriuos negalima 
ninkai mėgsta save vadinti net priskaityt prie rimtųjų, 
“tikrais” lietuviais ir dėklą- [Neprilygsta nei prie geros 
muoti apie tėvynes meilę, karikatūros. Pav., Rankino 
Po tąja skraiste jiems dar komisijos neva tyrinėjimai 

11 1 !— tikra geda demokratijai.
įr I Šiomis dienomis tęsiasi ty

rinėjimai Pearl Harbor “in
cidento.” Izoliacionistai ir 
reakcionieriai čia turi tikrą 
kermošių. Netiesioginiai tei
siamas miręs prezidentas — 

| Rooseveltas. Čia kas nors 
netvarkoj, dalykai eina at
virkščiai. Naturališkiau bū- 
Itų, jei apkaltintojai darytų 
pasiaiškinimus.

Prisiminus apie teismus, 
įdomu būtų, kas atsitiko su 
tais 30 nacių, kuriuos per 
apie pusmetį teisė ir atidėjo 
neribotam laikui ir... pa
miršo? Barbintas.

siunčia i Streikų banga apėmė veik 
...... , I visą šalį. Didžiausias ir 

valstybių 'svarbiausias jų yra automo
bilių išdirbystėje. Daug apie 
jį kalbama ir rašoma. Ka
pitalistai, kaip paprastai, 
savo spaudoje bando nupie
šti streikierius ir unija 
UAW (CIO) kaipo “publL 
kos” priešus, o užtyli apie 
kompanijas arba teisina jas. 
Prezidentas irgi prabilo tuo

KĄ Aš GALIU VALGYT? jau sutrupėjusių, susidėvė-
Aš, pagyvenusi moteris, 

rašau kelętą žodelių pas 
gerb. daktarą. Aš noriu pa
klaust apie sveikatą, ką ga
li valgyt 60 metų senumo 
moteris. Labai prašau jus 
man patarti, kas būtų ge- 
-riau valgyt.

Aš labai myliu kiaušinius i kiaušiniai sunkiau 
valgyt. Ale aš išgirdau nuo 
žmonių, kad kiaušiniai nesą 
sveika senam žmogui val
gyt. Sako, būk gyslas už
kemša, kraujas nevaikščio
ja. Tai aš nebežinau, nei ką 
mari valgyt. Aš labai mėgiu 
kiaušinius. Tai aš galiu su- 
niamniot ir šešis ir dau
giau. Man parveža iš far- 
mų, švieži geri. Geriau aš 
mėgiu kiaušinius, ne kaip 
mėsą.

Pirmiau buvo gera 
kas, ale dabar aš jau 
kau dantų. Ištraukė beveik 
visus, tai mėsos nebelabai 
teįkandu. Tik prieky turiu, 
tai ir visi. Aš nelabai galiu 
valgyt keptų kiaušinių, tik bėra. Vis geriau, negu nie- 
virtus minkštus. i ko ten neturėt. Dantys yra

Tai prašau, gerb. daktare, | nepavaduojami sveikatos 
jūsų malonės, kad man pa- pamatai, 
tartumėt, kas man būtų ge
riau valgyt. Tai labai būsiu reikia ir kitokių maisto dės- 
dėkinga už jūsų malonius nių 
žodžius. Tariu ačiū jums iš'bylų, saldinių ir nuosakiai 
kalno. Aš skaitau Laisvę, lengvesnių riebalų (sviesto,

1 įprašau nedėt vardo. i grietinės). Ir daug, daug 
vaisių ir daržovių. Kramty
kite, sunką rykite, o kas 
Inesusikramto, palikite neri
ję, kad vidurių nedraskytų.

Dažniau būkite ore. Vaik- 
ištinėkite, pasimankštykite, 
giliai pakvėpuokite, kūliu 
apsiverskite. lodino po lašą’ 
imkite, su pienu arba van
deniu, kas diena ar kas ant
ra diena. Daugmeningų vi
taminų (multiple vitamins) 
imkite būtinai ir gausiai: 
sveikesnė būsite ir jausitės

visa 
nete-

'jusiu. Netik kad proteinų, 
(kiaušiniai turi vitaminų: A, 
i B, E ir truputėlį D, vasaros 
(metu. Kaip sakot, niamnio- 
kite, kad ir po šešis, jei tik 
Jums viduriai paneša. Virti 
geriau, minkštai ar kietai, 

Į— kaip kam geriau patin
ka. Riebiai kepti, spirginti 
_,______  ______i atseina 
{viduriams, — taukai apsun- 
jkina.

Žinoma, šalia kiaušinių, 
galėtute kartais ir kitokių 
proteinų: minkštesnės lie
sos mėsos, ypač truputį vir
stų kepenų (jaknų), žuvies, 
pieno, sūrio, varškės, pasu- 
:ku.
! Jei tik Jūsų kraujo slegi
amas tebėra normalus, tai 
valgykite bet ką, ką tik ga
lite gerai su kramtyt. Gaila 
dantų, kad jų nebetekote. 
Kiek jų pasiliko, laikykite, 
nebeduokite traukt be nie- « 
kur nieko.

Gerai būtų, įsitaisius ir 
dirbtinius dantis, kuA jų ne-

Greta proteinų, žinoma

angliavandžių — skro-

streikus, 
nevrai.

Tačiaus, tie visi triksai, | 
atomine |l)asirodo, nebeveikia. Prieš |^aį ])raUge> _ 

juos išstojo ne tik . patys 1^ kiaušinius ant sveikatė-

Atsakymas. — Vardo nie 
kumet nededu, nereikia, 

ir šveiski

. streikieriai, bet n visa Pa" i lės.-Ką girdėjot nuo žmonių, 
žangioji dalis visuomenes, hengvaį priimkite. Nebent 
riet ir toks^stoizmvis tipas ljeį gydytojaSj gerai Jus iš- 
kaip Wm. Gieen ugi pasi- |į-vrjnpiPS ka natartn. Tada

kaį sakė prieš prezidento
jeį siūlymą.

nieko ' Šie ii’ panašūs įvykiai dar i
į sykŲ parodo svaibą oi gani-' vaįgjų, Tni proteinai, au'di- 
jzacijos. i.ra sansų, |nių augintojai. Padeda nau-
, . . i I jus narvelius tverti, vietoj geriau,įsus reikalavimus, tai bent;________________ ’_____ _____

pa- i tyrinėjęs ką patartų. Tada 
'jau geriau jo klausyt.

Kiaušiniai yra vienas pa
lčių pamatinių maistingųjų

Dabar labai madoj viso- 
’ Ikie tyrinėjimai ir teismai.

L, rimti ir rei
kalingi, kaip kad Nurnber-

vis pavyksta suklaidinti da- | 
lį lietuvių, kurie patiki L 
mano, jog ištikrųjų smeto- 
nininkams rūpi tėvynė ir 
jos gerovė. Tėvynė, tai gana 
jausmingas žodis. Priešai 
naudoja jį pasipinigavimui.
Tas žodis smetonininkams | 
turi kitokią reikšmę.

Kas gi, ištikrųjų, yra tė
vynė. Gal tas žemės plotas, 
pavadintas Lietuva; upeliai, 
kalnai bei miškai — jų gro
žis? Dalinai, taip. Betgi yra

kų ir kitur, dar gražesnių. 
Tėvyne, visųpirma, tai gy
vas žmogus^ kuriam reikia 
duonos, pastogės, drapanų.

Mes progresyviai, tad, 
kalbėdami apie tėvynę, sta
tome pirmoj vietoj ten gy
venančius žmones — savo 
tėvus, brolius, seseris. Rū
pinamės jųjų sušelpimu. 
Renkame aukas,- drapanas 
ir siunčiame Lietuvon per 
LPTK. Reiškia, mūsų kalba 
apie tėvynę paremta dar
bais. Pasiųsta jau dešimt 
siuntinių, ruošiamas vie
nuoliktas.

O kaip yra su smetonini n- 
kais ir jų palydovais, kurie 
taip garsiai barabanija apie 
Lietuvą? Jie nesiunčia jo
kios pagelbos tėvynei, ne tik 
nesiunčia, bet dar visaip 
šmeižia ten gyvenančius

Dienraščio Laisvės

BAZARAS
Įvyks Washingtono 

Gimtadienio Šventėje.

Bus tris dienas.

VASARIO-FEBRUARY
22, 23 ir 24 Dienomis

1910

Grand Paradise Salėse
318 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

Laiškas iš Lietuvos
Jonas Gasiunas, Brook- laukų. Javus visus suvežėm. 

lyn, N. Y., gavo sekamą lai- Pas mus oras labaĮ nepasto- 
šką iš Lietuvos nuo savo 
brolio:

Aplaikiau nuo jūsųJaišką 
ir labai džiugu buvo suži
noti, kad dar gyvi esate. 
Taipgi ir mes išlikom visi 
gyvi ir sveiki.

Sveikina jus motina, bro
liai, seserys, brolienės ir švo- 
geris. Linkime daug laimės.

Gavom laišką nuo sesutės 
Marytės ir jos vyro iš Ar
gentinos. Rašo, kad abu 
sveiki ir linksmus.

Dabar darbuojamės ant Panemunėlis, Rokiškio aps.

vus. Tankiai lija. Taip įmir
kus žemė, kad ir arti nega
lima. Jau laikas sėti, o dar 
nearta žemė. Rudenio laiku 
svarbu rugius jsėti.

Laukiame
iš jūsų, kaip 
bar.

Šiuo tarpu
Liekame sveiki ir linksmi.

Jūsų brolis,
Antanas.

Grigiškių kaimas,

daugiau žinių 
gyvenate da-

sakome sudie.

Linksniai pasisveikina pp. Robert R. W.ason ir zlra 
Mosher, naujasis ir pasitraukiantis prezidentai Nacio- 
nalės Fabrikantų Sąjungos (NAM). Mosher pasitraukė 
užleisdamas vietą Wason’ui, kuris pasisakė, kad jis pil
niausia praves fabrikantų priešdarbininkišką liniją, 
nors ir Mosher tame, kaip -akoma, buvo ne pėsčias.

tekate
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KĄ DIRBA LIETUVOS DAILININKAI
Nutilus patrankoms, triuškinusioms 

vokiškąją tironiją, labai svarbu ap
žvelgti, kas buvo mūsų dailininkų nu
veikta karo metu, kas dirbama dabar ir 
kas numatoma padaryti artimiausioje 
ateityje.

Dailininkai dirba kiek galima esamo
mis sąlygomis ir kiek pridera padoriam 
tarybiniam dailininkui.

Grupinės dailės parodos iki šio laiko 
buvo suruoštos penkios, — dvi Kaune ir 
trys Vilniuje. Apie jų meninį ir ideologi
nį lygį kalbėti čia netenka, nes apie tai 
buvo pakankamai kalbėta ir rašyta įvai
riomis progomis.

Jeigu prisimintume parodų skaičių 
praeityje, tai į metus grupinių parodų 
būdavo suruošiama tik viena. Išeina, kad 
per šiuos keliolika mėnesių, nežiūrint į- 
vairių sunkumų, dailininkai davė daug 
daugiau negu praeityje.

Miestuose ir miesteliuose įvyko daug 
minėjimų, suvažiavimų bei mitingų. Įvai
riomis progomis jų apipavidalinimą at
liko dailininkai.

Raudonajai Armijai baigiant triuškin
ti grobikus vokiečius, matėme minias 
žmonių mūsų sostinės ir kitų miestų aik
štėse prie milžiniško formato žemėlapių 
bei pano. Visus tuos žemėlapius ir pano 
atliko dailininkų rankos.

Pasižvalgykime valdinėse įstaigose, 
bibliotekose, klubuose bei fabrikuose. 
Čia mes pamatysime šimtus mūsų di
džiųjų vadų portretų bei kitų dekoraty
vinių darbų, kuriuos daugumoje atliko 
taip pat dailininkų rankos. Kas seka 
spaudą, lengvai gali pastebėti antgalvius, 
užsklandas, vinjetes bei reprodukcijas— 
mūsų dailininkų kūrinius. Vadinasi, mū
sų dailininkai dalyvauja ir spaudoje.

Dažnai esti, kai užsakytojas išsikvie
čia dailininką ir kalba, kad tas ar-kitas 
darbas, kurį reikia būtinai atlikti per 
vieną ar dvi dienas, turi labai didelę 
reikšmę ir kad jo atlikimas yra mūsų 
dailininkų pareiga ir garbė. Dailininkas 
sutinka, dirba be .miego ir poilsio dvi 
paras, jausdamas atsakomybę už pasiim
tą darbą ir, pasibaigus laikui, atiduoda 
baigtą darbą.

Tokių netikėtų ir trumpu laiku atlikti
nų, verčiančių dailininką nenormaliai iš
sieikvoti užsakymų mūsų dailininkams 
niekada nestinga, daug jų iki šio laiko 
padaryta ir dar daugiau jų bus ateityje.

Šiuo metu grupė mūsų skulptorių dir
ba Karaliaučiuje prie milžipiško pamink
lo žuvusiems Raudonosios Armijos ko
votojams. Tas paminklas susidedąs iš 25 
m. aukščio penkiakampio obelisko, aš
tuoniolikos didelių bareljefų, v iškaltų 
granite, keliolikos didelių raudonarmie
čių figūrų, liedintų iš bronzos ir dau
gybes dekoratyvinių pagražinimų, bus 
užbaigtas rekordiniu laiku, t. y. per du 
mėnesius. Mes žinome, kad Raudonajai 
Armija nesutrukdė jokie sunkumai nu
galėti vokiškąjį fašizmą. Ta pati Rau
donoji Armija stato ir šį milžinišką pa
minklą žuvusiems savo didvyriams. Jo 
pastatymui nesukliudys jokie sunkumai, 
ir didingas paminklas rugpjūčio mėne
sio dienomis bus atidengtas. Prie šio 
garbingo, sunkaus ir atsakingo darbo 
dirba šie mūsų skulptoriai: profesoriai 
Juozas Mikėnas, Bronius Pundžius, do
centai: Napoleonas Petrulis, Rapolas Ja- 
kimas, Petras Vaivada, Antanas ĮCėdair 
nis ir tapytojas docentas Vytautas Mac
kevičius.

Liepos mėnesio pabaigoje LLKJS Cen
tro Komitetas atidaro Vilniuje parodą 
“Mūsų jaunimas Tėvynės kare.” Visi 
meniškieji darbai, susiję su šia paroda, 
dirbami mūsų dailininkų: keturi bius
tai, dvylika portretų, penkiolika dide
lio formato siužetinių paveikslų, daug 
foto montažų, diagramų ir kitų smul

kesnių darbų. Tai irgi terminuotas ko
lektyvinis darbas, kurio įvykdymo nesu
kliudys jokie sunkumai.

Mūsų rašytojos Žemaitės sukaktuvėms 
Justinas Vienožinskis padarė rašytojos 
portretą, o prof. Petras Aleksandravi
čius nulipdė jos biustą.

Negalima nutylėti apie visasąjunginę 
1945-jų metų “Pergalės” dailės parodą 
Maskvoje. Tai labai reikšmingas mūsų 
dailės gyvenimo įvykis.

Čia mūsų dailininkams teks pasirody
ti greta kitų sąjunginių respublikų dai
lininkų. Mūsų dailininkai supranta tos 
parodos reikšmę ir labai rimtai jai ren
giasi. Daugelis mūsų dailininkų įvairio
mis temomis dabar dirba kūrinius tai 
parodai.

Neminint tų dailininkų, kurie turi už
sakymus iš Maskvos, o jų yra dešimts, 
ir tų, kurie turi užsakymus iš Meno

Christmas Time
by VIOLA MAE

Christmas time is coming ’round
The air is full of cheer, 

Joyous Yuletide carrols sound
To chime out the New Year.

People are rushing to and fro
Buying and wrapping things, 

Kids are all a wantin’ to know
What dear old Santa brings.

Everyone’s preparing for the holidays
With thankfulness and pleasure,

For in many, many ways,
This Noel, is truely a treasure.

Most of our Armed Forces
Are back from the fighting fronts, 

That’s one of our happiness sources
Which we’ll keep for many months.

The sky is full of blessings
The earth is full of Peace,

The world is all rejoycing
And preparing for the feast.

Just a few days now
And at last it will be here, 

So, a Happy, Merry, Christmas
And a Peaceful, Bright, New Year!

Prie Naujų Darby
Aušra aplankė sykį mus
Ir kelią rodo jau, —
Tėvynės plėškim arimus
Drąsiau, plačiau, giliau!
Tiek metų valdė svetimi,
Pridarė daug skriaudų;
Laikai užstojo jau kiti —
Tad prie naujų darbų!
Aušra aplankė sykį mus
Ir kelią rodo jau, —
Tėvynės plėškim arimus,
Drąsiau, plačiau, giliau!

Butkų, Juzė.

Scena iš puikios filmos 
“Professor Mamlock,” Filmą 
sena, bet gera, laiks nuo lai
ko sugrįžta į svarbias filmas 
rodančius teatrus.

Reikalų Valdyboą, kurių yra dvidešimts, 
visi mūsų dailininkai rengiasi reikšmin
gai “Pergalės” parodai ir netenka abe
joti, kad visais atžvilgiais mūsų dailės 
vėliava bus išlaikyta tinkamame aukš
tyje.

Partija ir vyriausybė mūsų dailinin
kams visuomet labai daug padėdavo ir 
pastaruoju metu toji pagalba ir dėme
sys dar padidėjo. Kad padėtų mūsų dai
lininkam pasirengti “Pergalės” parodai 
Maskvoje, Lietuvos vyriausybė sudarė 
komisiją, kurios pirmininkas yra LTSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas -drg. Justas Paleckis.

Neabejotina, kad šios komisijos su
darymas turės labai didelę reikšmę mū
sų dailės pozicijoms reikšmingoje “Per
galės” parodoje.

Kaip matome, priekaištai dailininkam, 
kad jie maža pasireiškia savo darbais, 
nėra pagrįsti, ir dažnai tėra vien nepa
kankamos informacijos rezultatas.

Vyt. Jurkūnas

VIOLA MAE

Karui Užsibaigus
Baisus karas jau sustojo, 
Liko kančios ir vargai; 
Liko miestai išardyti ... 
Matos kruvini takai.

Mūsų broliai, kareivėliai, 
Grįšta į namus pulkais, 
Džiaugias karą išlaimėję, 
Neblies kraujo jie tenais.

Linksmos yra mūs’ mamytės, 
Kad sūnelius teks matyti, 
Sugrįžtančius iš “vainos,” 
Pavargusius nuo kovos.

Mūsų broliai, drąsūs vyrai — 
Lietuvių tėvų didvyriai!
Jie kovojo, ir kentėjo, — 
Daugel jų gyvastį padėjo ...

Liūdi priešas nugalėtas, 
Guli ginklas jo padėtas. ..
Jis daugiau jo nebvartos 
Ir prieš mumis nekovos.

Džiaugias dabar laisvas svietas, 
Nugalėjęs priešus kietus .. . 
Linksmus yr’ dabar visi, 
Tiek suaugę, tiek maži.

Viola Mae.
1945 m. gruodžio mėn.

Kaminai
Lyg rankos į dangų pagalbos iškeltos, 
Stypsojo griuvėsiuos aukšti kaminai, 
Ir irstančios darganoj plytos jų šaltos 
Žarijom kaitriom neliepsnojo senai.

Ėjau per išdegintą gimtąjį sodžių— 
Tai visa ką priešas paliko iš jo. , 
Tik aitrų aš-kvapą suuodžiau— 
Nebėr man čia kur bepareiti namo.

Bet krykštė jau paukščiai virš sodžiaus 
degėsių

Ir suko lizdus jie nuoguos kaminuos. 
Ir aš čia statybą tuoj naują pradėsiu, 
Kad vėl židiniai suliepsnotų namuos.

Pasiėmiau kirvį ir girion einu — 
Greit dūmai vėl veršis iš tų kaminų.

K. Korsakas.

Žemaite ir Mūsų 
Uždaviniai

Šiandien visa mūsų tauta su pagarba 
nulenkia galvą prieš didžiąją kūrėją ir 
vieną šviesiausių lietuvių tautoje asme
nybių Juliją Žymantienę - Žemaitę.

Rašytoja Žemaitė visa savo kūryba, 
visu savo darbu ir veikla buvo tikra savo 
liaudies duktė, pilnąja žodžio prasme 
liaudies rašytoja. Praėjusi ilgą ir sunkią 
gyvenimo mokyklą, Žemaitė atsinešė su 
savim realų, sveiką protavimą ir tikrovės 
pajautimą, šitai padėjo jai iš karto atsi
stoti ant tvirto ir teisingo kelio, pažangos 
kelio, ir eiti juo iki paskutiniųjų savo 
gyvenimo dienų.

Rašytoja Žemaitė stebina mus ne tik 
savo didžiu literatūriniu talentu, bet taip 
pat plačia visuomenine veikla, nuosta
biai aktyviu dalyvavimu gyvenamojo me
to įvykiuose. Ji visuomet drąsiai ir karš
tai reaguodavo į kiekvieną to meto reiški
nį, nušviesdama, apibūdindama, nurody
dama gerąsias ir blogąsias jo puses. Šiam 
reikalui ji nesibaidė jokių darbo priemo
nių. Greta literatūrinių jos šedevrų mes 
matome visą eilę publicistinių straipsnių 
ir feljetonų aktualiausiomis temomis. 
Greta kruopštaus darbo su plunksna mes 
matome'taip pat ją einančią įvairiausias 
visuomenines pareigas. Ji ir prieglaudos 
vedėja, ir aukų rinkėja, ir organizatorė. 
Savo pačios ranka ji rašo susirinkimų 
protokolus, rezoliucijas,atsišaukimus, at
siliepimus ir visa kita, ką tik laikė rei
kalingu. Ir visur ji įdeda visą savo šir
dį, visas jėgas ir sugebėjimus. Visur lie
ka ta pati Žemaitė.

Peržvelgus jos nueitą gyvenimo ir dar
bo kelią, savaime veržiasi iš širdies žo
džiai: toks turi būti tikrasis rašytojas!

Šia prasme daugeliui mūsų, jaunosios 
kartos rašytojų, tenka giliai ir labai gi
liai susimąstyti. Visame mūsų darbe, 
tiek literatūriniame, tiek ir visuomeni
niame, dar toli gražu ne visos spragos 
užpildytos ir ne visos pareigos atliktos. 
Dar daugiau. Kai kuriuose mūsų rašy
tojuose jaučiamas visiškas atitrūkimas 
nuo gyvenimo, pasyvus kur paunksmėje, 
toli nuo tos srovės, kuria šiandien ver
žiasi visas išvaduotos lietuvių tautos gy
venimas. Mūsų rašytojai tuo tarpu dar 
labai šykščiai atsiliepia į aktualiuosius 
gyvenimo klausimus. Literatūros vakarų 
plačiajai visuomenei mes taip pat dar 
labai maža tesurengėme.

O juk rašytojas privalo būti aktyviu 
savo krašto kultūrinio gyvenimo dalyviu, 
vadovauti jam, eiti jo’ priešakyje, būti ne 
pasyviu įvykių stebėtoju ar fiksuotoju, 
o aktyviu jų dalyviu ir organizatorium, 
kaip tai savo pavyzdžiu rodo Žemaitė.

Išvargusi sunkų vokiškos okupacijos 
metą, pergyvenusi siaubingą hitlerinių 
nusikaltėlių siautėjimą, mūsų liaudis da
bar išeina į platii darbo ir kūrybos kelią. 
Ji nebenori maitintis liaudies priešų 
skleidžiamais gandais, nebenori būti pe
nima okupacijos meto makulatūra. Ji lau
kia tvirto, uždegančio,teisingo rašytojų 
žodžio. Ir mūsų švenčiausia pareiga tarti 
šį žodį, paskleisti jį plačiausiose liaudies 
masėse, padėti joms juo greičiau atsikra
tyti hitlerinės propagandos pasėto pikto. 
Mūsų pareiga taip aktyviai dalyvauti vi
suomeniniame gyvenime, kad ne tik žo
džiu, bet ir gyvu pavyzdžiu prisidėtume 
prie atgimstančio mūsų šalies gyvenimo.

Šį kelią mums . nurodo tikroji mūsų 
liaudies duktė rašytoja Žemaitė. Ir tai 
yra tikras pilnakraujo rašytojo kelias.

Juozas Baltušis.

Žinios iš Argentinos
ŽUVO ADOLFAS KVIKLYS

Ing. Moneta. — Spalių 15, 
1945, 20 vai. greitasis trauki
nys valstybinio geležinkelio 
(K C. del Estado), savo kelio
nėje i Rosario, prie Ing. Mone
ta stoties (klm. 152) užmušė 
Adolfą Kviklį.

Kviklys dirbo kaipo bėgių 
prižiūrėtojas. Jam vykstant 
triračiu bėgiais iš Almaceno 
dėl vėjuotos ir lietingos die
nos, įvyko baisioji nelaimė.

A. Kviklys buvo gimęs 24. 
XII. 1897, Kviklių kaime, Ute
nos vai. ir apskrity j. Argenti
non atvyko 1929 m. Buvo ne
vedęs. Argentinoje liko vedęs 
pusbrolis Juozas Kviklys, ku
ris su draugu Pranu šutiniu 
pasirūpino palaidojimu. Palai
dotas San Pedro kapuose. Lie
tuvoje liko brolis ir sesuo.

PASIMIRĖ ŠLAPELYTĖ
i

Com. Rivadavia. — Spalių 
j 14, 1945 m., mirė pirmųjų at
eivių į Colonia Sarmiento šei- 
; mos narė, Paulina šlapelytė 
de Hernandez, 63 metų am
žiaus, prieš kelis metus buvo 

i likusi našlė. Argentinoje pali- 
įko kelius brolius šlapelius, še- 
įšius sūnus ir dvi dukteris. Ke
turi sūnūs jau vedę.

Velionė su savo tėveliais at
vyko į Argentiną dar jauna, 
vėliau apsivedė su Čilės pilie
čiu ir apsigyveno prie upės 
Senger. Savo vaikučius augin

ėdama mokino lietuviškai; jie 
5 visi supranta motinos kalbą, o 
du sūnūs gražiai kalba lietu- 

iviškai. Paskutinį laiką velionė 
gyveno pas dukteris. Com. Ri- 
vadavia mieste, kur ir mirė.

Į paskutinį velionės atsisvei- 
ikinimą susirinko būrelis lietu- 
j vių bei vietinių draugų, šeši 
I sūnūs, kaip ąžuolai, nešė moti
nuos karstą į kapus. Taip liko 
supiltas naujas lietuvės kapas.

(Iš “A. L. Balso.”) i I .... ......

Gen. Motors Atsisako 
Parodyt Knygas

(Tasa nuo 1-mo pusi.) 
Amerikos Darbo Federacija 
ir CIO priešinasi tokiam į- 
statymui ir nurodo, kad jis 
gręstų sunaikint unijinį 
darbininkų judėjimą.

Kol tokio įstatymo nėra, 
tai prezidento skiriamos ty
rinėjimų komisijos negali 
priverst kompanijas paro
dyt savo pelnų knygas, kaip 
teigia General Motors ad
vokatai.

Bing Crosby ir Una O’Con
nor filmoje “The Bells of St. 
Mary’s,” dabar rodomoj Radio 
City Music Hall, 6th Ave. ir 
50th St., New Yorke. Scenoje 
kalėdinis spektaklis.

Redakcijos A įsakymai
Gauti rašiniai apie “B. G. Klaidą” bus 

išspausdinti sekamuose “Literatūros ir 
Meno” skyriuose.
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Sekmadienį, gruodžio 16 d., 
saulė švietė gana gražiai, bet 
šaltis nemaloniai kibo prie vei
dų, ausų, nosies,., rankų ir 
abelnai visą žmogaus kūną ne
maloniai purtė. Vėjas sausą 
sniegą nešiojo, suko iš vietos 
išjudinęs. Daug kartų tokio 
sauso ir šalto sniego priAešė į 
akis, ausis ir visur kitur, kur 
jam pakliuvo vieta. Netaip jau 
malonu buvo tiems, kuriems 
teko tą dieną kur nors išeiti iš 
namų, ar jeigu dar norėjo ir 
kur toliau pavažiuoti busais 
bei traukiniais. Vienok 
sprendėm važiuoti, o ne 
mie pasilikti ir gana.

Pasiėmėm busą ir traukiam 
į Waterbury, Conn. Mes ge
rai žinojome, kad 
koncertas, kurį rengia LPT 
Komiteto vietinis skyrius.

Pasiekėme Waterburj suša
lę, nes buse buvo prastas ap
šildymo prietaisas. Vos įėjome 
į Venta salę, o jau žmonių bu
vo pilnutėlė salė, jau ir hart- 
fordiečių choristų matėsi gana 
daug, nes pilnutėlis busas at
važiavo į Waterburj progra
mos pildyti.

Pasirodo ant estrados drg.
K. Krasnickas ir pasako, kad 
pirmiau negu pradėsime kon
certą, tai čia nori jums ką pa
sakyti drg. M. Svinkūnienė. 
Drg. Svinkūnienė trumpai kal
bėjo, palietė Laisvės vajaus 
darbuotę ir prašė waterburie- 
čių kooperacijos padėti gauti
L. naujų skaitytojų. Taip pat 
pranešė, kad pradėjo veikti 
Vilijos Choras. Ragino suau- talentą.

ten bus

gusius prisirašyti prie choro 
ir atsivest savo vaikus-mergai- 
tes prirašyti prie Vilijos Cho
ro.

Koncerto programą atidarė 
Laisvės • Choras iš Hartford, 
Conn. Sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Laisvės Cho
ras daugiausia pildė progra
ma. Dainavo kelias dainas 
bendrai visas choras ir grupė
mis: oktetai, kvartetai, vien 
vyrų grupė ir duetas. Visiems 
vadovavo M. Baltulionytė.

Bendrai choras dainuoja su
tartinai. Bet oktetas ir kvarte
tas ne taip sutartinai dainuo
ja. Rodosi, tie patys choristai 
dainuoja, bet jau nėra sutar
ties pas juos. Vertėtų kvarte
tam ir oktetam ir vien vyram 
daugiau pasimokyti - pasi
spausti prie dainavimo, jeigu 
norite atskirai nuo choro dai
nuoti. Tuomet 
’ordiečiai, bus 
dos ir publikai, 
neliu klausosi.
tai ir daugiau disciplinuoti.

Solistė waterburiete Bronė 
Lukas - Rasimavičiutė, daina
vo gerai; turi aukštai išlavin
tą balsą ir išlaiko aukštas gai
das. Antra solistė, irgi water
buriete. Man teko ją dainuo
jant girdėti pirmą kartą. Tai 
Gertrude Ulinskaitė - Ulins- 
kas. Jauna, graži mergina, 
dainuoja gražiai, ant steičiaus 
užsilaiko profesionališkai, lie
tuviškus žodžius ištaria aiš
kiai, visiems suprantamai. Ga
li pasiekti aukštą dainininkės

Po koncerto buvo suvaidin
ta juokinga komedija1 “Vel
nias Statinėje.” Ją taip, pat su
vaidino Laisvės Choro nariai. 
Vaidinimas išėjo pusėtinai ge
rai. L

Kas daugiau buvo nuveikta 
tame parengime, tikiu,• kad 
apie tai parašys waterburiečių 
korespondentai. Aš, kaipo pa
šalinis, tai noriu duoti drau
gams waterburieciams pasta
bą dėl to parengimo pirminiu?- 
ko. Matėsi draugų ir draugių, 
kurie buvo tame parengime- 
koncerte ir kurie turi stiprius 
balsus. Ag, negalėjo kuris jų 
pirmininkauti ? Tai nebįjtų 
reikėję drg. K. K. varginti..

Ir taip, po koncerto, išsi
skirstėme, kiekvienas traukė
me savais keliais. O šaltis bu
vo dar didesnis.

M. Antanuk

Seattle, Wash.
Moterų Kliubas Gražiai 

Pasidarbavo

ir jums, hart- 
daugiau n ati
ku ri jūsų dai- 
Būkite choris-

Boston, Mass

ŠYPSENOS
Kalbant Apie Niežus

Niežai, tai yra baisi liga; 
kitur niežus vadina parkomis. 
Būna atsitikimų, kad niežti 
net padus. Pavydžiai, kai Lie
tuvos ponai turėjo anais me
tais sprukti į užsienį, tai jiems 
niežėjo ir padus. Sąžinę jiems 
irgi niežėjo, bet tai buvo gai
lesčio niežulys, kad Lietuvos 
artojai naudosis jų pavyzdin
gais centreliais.

užtikrinama, kad miegosi did
vyriškai knarkdamas, kad net 
tavo kaimynas už sienos nega
lės užmigti.

Piliečiu Kliubo Vakariene
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas rengia vakarienę ir 
šokius, pirmadienio vakarą, 31 
d. gruodžio, 318 Broadway. 
Parengimas prasidės 6 vai. va
karo ir tęsis iki vėlumos lau
kiant Naujų Metų.

Kliubas prašo visus ir visas 
į mūsų pakvietimą atkreipti 
domę. Kliubas vakarienę ren
gia naujoj vietoj, kuri naujai 
ištaisyta sulyg naujos mados. 
Visiems bus svarbu susipažin
ti su nauja ALP Kliubo vieta. 
Yra įrengta naujų pagerinimų 
pasilinksminimui. Yra ir kny
gynas, kur galima visokių raš
tų pasiskaityti; taipgi bus ir 
laikraščių. Todėl nesigailėsite 
įsirašę į mūsų kliubą ir. atsi
lankę į mūsų parengimus.

Kviečia Valdyba.

Lapkričio 17 d. Moterų 
Kliubas buvo surengęs bazarą 
pas draugus Gauronskius dė
lei pagalbos nuo karo nuken
tėjusioms Lietuvos žmonėms.

Visi daiktai, kurie buvo' 
pardavinėjami, buvo suaukoti 
Moterų Kliubo narių ir paša
linių draugų, ir draugių. Kaip 
tai: draugai J. Kirk, R. Kirk 
ir draugė Vaitkevičienė paau
kavo gražių dovanėlių. Mot. 
Kliubas taria širdingą ačiū vi
siems ir visoms už suaukotas 
dovanas. Moterų Kliubo narių 
neminėsiu, nes perdaug užim
tų vietos visų vardus surašyti. 
Bet turiu ištarti didelę padėką 
komitetui, kuris surengė tą ba
zarą ir draugams Gaurons- 
kiams už suteikimą vietos vel
tui.

Nuo to vakaro pelno liko 
$60, kurie pasiųsta Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui. 
Tai gan didelė parama iš to
kio mažo būrelio žmonių.

Moterų Kliubas visur prisi
deda su aukomis. Tai pagirti
nas darbas. Darbuokitės, drau
gės.

Sausio 26 d. rengiama šo
kiai, Polish Hali, 1714 18th 
Avė. Bendrai rengia šios or
ganizacijos: LLD 161 kuopa, 
LDS 141 kp., Mot. Kliubas ir 
LDK Gedimino Draugystė. Vi
sas pelnas skiriamas pagalbai 
Lietuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo karo. Prašome visų lietu-

Gražiai praleisite laiką ir tuo 
pačiu sykiu paremsite gražų 
tikslą. Įžanga 50 centų.

Laikraščių Darbininkų Streikas
Jau keturios savaitės, kaip 

čia streikuoja darbininkai tri
jų laikraščių: “The Seattle 
Times,” “The Star” ir “Post- 
Intelligencer.”

Darbininkai reikalauja po 
$2.95 j dieną daugiau algos. 
Darbdaviai siūlo $1.65 į dieną 
daugiau, bet darbininkai at
meta jų pasiūlymą. Dabartinės 
algos yra $10. į dieną, i

Darbininkai priklauso prie 
spaustuvininkų unijos, ADF. 
Gerai organizuoti ir tiki kovą 
laimėti.

Per pereitas keturias savai
tes nei vienas minėtų laikraš
čių nepasirodė ant gatvių, iš
skiriant “The New World,” 
kuris išeina sykį į savaitę, o 
dabar pradėjo išeiti kasdieną. 
Tai yra darbininkų laikraštis. 
Dabar, kaip pripratom, tai iš
rodo geriau be tų laikraščių. 
Daugiau nieko jie nerašo, kaip 
tik melus, ir kursto, kad tik 
būtu surengtas trečias karas.

S. G.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

( _ 19 i*vl pValandos. j

Penktadieniais Uždaryta
vių atsilankyti į šį parengimą

lietuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. INC.

, Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žeminus 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....................................................................................................

Antrašas............................................................................................................

Gimbels krautuvių firma 
viena diena pereitą pirmadie-

giau, negu turėjo ta pačia 
diena 1944 metais.

nį turėjusi pardavimų už $2,- 
035,000, virš $400,000 dau-

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

k

Telef. HUmboldt 2-7964

Blogas Kvapas Kambaryje
Blogas kvapas kambaryje 

susidaro dėlei įvairių priežas
čių. Sakysime, *parfiumų kva
pas, susimaišęs su pažasčių ar
ba kojinių kvapu, chemiškai 
aiškinant, tatai gali pagimdy
ti atominės bombos jėgą. O 
prie to prijungus raugintų ko
pūstų arba vaikų vystykliu
kų kvapą — susidaro įkaitus 
atmosfera.

Naujam pribuvėliui ir nega
linčiam pakęsti tokio *kvapo— 
patartina nosį užsikimšti vata.

Prastas Miegas
Negalinčiam greitai užmig

ti, patartina keturiasdešimts 
sykių verstis nuo vieno šono 
ant kito. Paskiau reikia su
skaityti, kiek Amerika Angli
jai paskolino pinigų, t. y., 
$4,400,000,000; tuomet pada
linti ant visų Amerikos gyven
tojų tą sumą ir surasti,’ kiek 
išeina vienam amerikiečiui. Ir 
jei dar neima miegas, atsikel
ti ir iškolioti ką nors, atsiger
ti šalto vandens, išrūkyti du 
pakeliu “Lucky Strike” ciga- 
retų ir atsisėdus po langu lauk
ti ryto.

Taip galima pakartoti bent 
tris naktis, o ketvirtą naktį

Kalbant Apie Kambarių 
Veidrodžius

Daugelis moterų, kartais 
žiūrėdamos į veidrodį, prade
da jį kaltinti, kad ans paro
do raukšles ant kaktos. Kar
tais veidrodis parodo patinu
sius poakius, tai dažniausiai 
būna pasekmės po šturmingo 
vakarykščio baliaus. Tačiau 
veidrodis kaltinti neverta. Kad 
suradus pamatinę priežastį į 
'•aukšlių ant kaktos — pa t a r- f 
tina gerai pertikrinti savo gi-;f 
mimo metrikai. .

Kitur vadinama veidrodžiai ( v 
zerkolais. Tūlose maldakny- g 
^ėsc buvo ir tebėra dar var- | 
tojama žodžiai: “Zerkole tei- g 
sybės.’” Bet šių žodžių reikia g 
'engti, ypatingai kalbantis su g 
dvasiškiais, nes jie skaudžiai | 
užsigautų (turime mintyje lie- g 
tuviškų dvasiškių veiklą Lie- | 
tu vos klausimo reikale). *

Dzūkelis.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8312

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI IRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
elius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
■įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
g r u p ė m s. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sndurnu su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

I F. W. Shalins
ft (Shalinskas) g

Į Funeral Home |
I 84-02 Jamaica Avenue į 
fe Opposite Forest Parkway 
| WOODHAVEN, N. Y. |

& Suteikiam garbingas laidotuves 5

į $150 I
«■ Koplyčias suteikiam nemokamai d 
fe visose dalyse miesto.
I Tel. Virginia 7-4499 į

DUONA 
Z^m\SCHOLES BAKING wQfi

VS/ 532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir

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

’pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 

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

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

Namų Savininkai
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jjei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusiems stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau

355

I i

pataisys mažais kaštais.
Senus Namus Apdarome šingeliais 

Ir Jie Atrodo Kaip Nauji
Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alcala Industries
Union Ave. cor, Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0753

I MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavai kai, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661i 426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
* Blokas nuo Mewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Šeštadienis, GruocL 22, 1945 Penktas puslapis

Pittsburgh, Pa. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Jį puikiai nuteiksi, pado
vanodamas Kalėdoms bon- 
ką degtinės.

Puikiausias pasirinkimas 
ir mažiausios kainos pas

MANHATTAN LIQUOR STORE
t

264 Grand Street, kampas Roebling St.
BROOKLYN, NEW YORK

License No. L. 886.

Kareivio Nusiskundimas
Anlerikos kareiviai, laimėję 

karą prieš fašizmą ir japoniš
ką imperializmą, trokšta su
grįžti namo kaip greičiausia 
galima. Nors daugelis kareivių 
turi daugiau punktų, negu rei
kia paliuosavimui iš armijos, 
tačiau dar negrąžinami namo. 
Valdžios viršininkai aiškina, 
būk dėl stokos laivų negalima 
kareivių parvežti iš užsienio 
kraštų. Bet pasirodo, kad 
Amerika nemažai laivų nau
doja visai kitokiems tikslams. 
Pavyzdžiui, Amerika savo lai
vus naudoja Chinijoj, kad pa
gelbėti Chiang Kai-shekui pa
laikyti savo diktatūrą ant Cht- 
hijos liaudies.

STANLEY MISIŪNAS

Linki Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Visiems Savo Kostumeriams, Priete- 
liams ir Draugams.

PARAMOUNT BAR & GRILL
Puiki vieta pasilinksminimui per Šventes

502 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Telephone EVergreen 4-6864

Širdingi Linkėjimai

Sveikiname: visus savo kostumerius Ka
lėdų ir Naujų Metų šventėmis. Visiems lin
kime linksmai praleisti šventes ir turėti 
gražaus pasisekimo 1946 metais.

PETRAITIS - BROWN
savininkai

GRAND CHAIR FURNITURE CO.

Naujai perdirbame ir varnišiuojame rakandus.
Iš senų rakandų padarome taip kaip naujus.

Dabar esame naujoje vietoje:

402 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

— u* M m* m

Linkime Linksmų Švenčių

Sveikiname visus savo kostumerius Kalėdomis 
ir Naujais Metais. Visiems savo kostumeriams. 
ii* prieteliams linkime geros sveikatos ir linksmai 
praleisti šventes.

Turime malonumo pranešti, jog šiemet tinka
miau negu pernai galime patarnauti jums 
paukštiena ir kitokia mėsa sezono šventėse.

K. Š1MANSKAS IR K. MIKšAŠ 
i savininkai

QUALITY MEAT & POULTRY MARKET
37a Grand St., Tel. EV. 8-4608 Brooklyn, N. Y.

PETRAS KAPICKAS

Sveikina visus savo kostumerius ir drau
gus Kalėdų ir Naujų Metų Šventėmis.

Pas Petrą Kapicką per šventę galite pa
simatyti su daugeliu savo draugų ir pažįs
tamų.

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

i

i 
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Bukite Sveiki! J
S 
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Visiems savo kostumeriams, pažįstamiems !
ir draugams linkim Linksmų Kalėdų ir Lai- j
mingų Naujų Metų. į

JONAS BALEŽENTIS !
ISavininkas j
s

BAR & GRILL ■
49 Ten Eyck St., Brooklyn1, N. Y. į

EVcrgreen 4-8520 I
1 
I 
s 
I 
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Širdingi Linkėjimai į 
| 

Sveikiname visus Didžiojo New Yorko i
apylinkės lietuvius Kalėdomis ir Naujais zĮ
Metais. 1

Tikimės geresnių aplinkybių 1946 metais i
ir turime vilties platesniai visuomenei pa- į
tarnauti gera duona ir tortais. !

ANTANAS BALČIŪNAS j

8 
Savininkas į

VARPO KEPTUVĖS į

36-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y. į

Telephone STagg 2-5938 j
I
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Sveikiname visas lietuvių draugijas, l
kliubus ir kitas organizacijas ir visus narius 1
Kalėdomis ir Naujais Metais. > J

■
M • 1

Linkime visiems geros sveikatos ir lau- Į 
kiame linksmo ir dažnąus pasimatymo. j

GRAND PARADISE HALL |
SAMUEL HELLER, Mgr. !

* . I ♦ > •« . — - • •> *-• į ■ I

3

318 Grand St., kamp. Havemeyer St. j
Brooklyn, N. Y. I

I
Telefonas EVergreen 7-1123 |

Biznieriai, Skelbkites 
“Laisvėje”

Neseniai vienas lietuvis ka
reivis, A. M., kuris randasi 
Filipinuose, atrašė laišką savo 
tėvams, kad vis nesulaukia 
laiko vykimui namo. Jis savo 
laiške, tarp kito ko, rašo:

“Aš žinau, kad jūs iš tik
rųjų manote, jog aš keliauju 
namo, kadangi jūs nuo manęs 
nieko negirdėjote per taip ilgą 
laiką. Pasakius tiesą, aš dar 
kelis šimtus mylių nukeliavau 
toliau nuo namų. Išbuvus čia, 
Mindanaoj, keturius mėnesius, 
aš atgal sugrįžau į Palawan 
spalių 30 d. Spalių 28 d. mes 
gavome pranešimą iš Pala
wan kad sugrįžti į Palawan 
bėgyj šešių dienų, nes, girdi, 
mūsų laivas iš ten išplauks 
lapkričio 5 d. Spalių 30 d. mes 
gavom keletą orlaiviu, kuriais 
nuskridom į Palawan. Kuomet 
lapkričio 5 d. atėjo, nebuvo 
iokio laivo. Tai buvo labai 
liūdnas nusivylimas mums vi
siems.

“Už keli#. dienų vėliau, per 
mūsų salos radio stotį buvo 
pranešta, jog laivas čia bus 
lapkričio 13 d.; laivas grįšiąs 
iš Japonijos. Lapkričio1 13 vėl 
nebuvo laivo. Vakar, lapkri
čio 16 d., vėl per tą pačią 
radio stotį buvo pranešta, jog 
laivas čia pribus 19 d. lapkri
čio. . . Mūsų orlaiviai kasdie
ną ' apžiūrinėja, ar laivas at
plaukia. Bet laivo atplaukiant 
nematyt. * 4

“Mūsų generolas, kuris kar
tu su mumis čia atvyko, šian
dien jau Maniloj, nes čia jam 
esą nesveika ilgiau būti. Jis 
buvo tik pulkininkas, o šian
dien dviejų žvaigždžių gene
rolas. Jis bus namie ant Ka
lėdų, nes jis orlaiviu skris.

“Kiekvienas iš čia esamų 
kareivių rašė generolui Mar
šalui, klausiant, dėl ko mus 
negabena namo iš čia. Tas 
pats ir Leyte saloj. Tas • pats 
visuose Filipinuose. Kiekvie
nas kareivis nepasitenjkinęs. 
Mes girdime, jog namuose jie 
pasakoja žmonėms, kad jie 
jau net perpildę kvotą, kas 
liečia kareivių sugrąžinimą 
namo. Mes taipgi girdėjome 
pasakojant, jog visi kareiviai, 
kurie turi ne mažiau 70 punk
tų, paleisti iš armijos arba jau 
grąžinami namo. Tačiau pas 
mus dar randasi kreivių, ku
rie turi virš 100 punktų. Tai
gi, kaip kad dalykai išrodo, 
tai veikiausia aš dar nesugrį
šiu namo šiais metais, bet gal 
sausio mėnesį, 1946 metais.

“Aš vis tačiau trokštu šie
met sugrįžti namo, jeigu mū
sų laivas greitai atplauktų. Bet 
mums pagaliaus nedaug ką 
reiškia pabūti čia dar vieną 
kitą mėnesį, kadangi didžiu
ma iš mūsų praleidom du ar 
tris metus tokiose vietose, ku
riose joks žmogus negalėtu 
gyventi. Geriausia, ką mes iki 
šiol radom, tai Palawan salą, 
kuri čia yra niekas kitas, kaip 
tik vieta, kur sugabenti rau
pais sergantieji žmonės, kur 
yra kelios bausmės vykinimo 
kolonijos. Tai yra niekas ki
tas, kaip tik velnio sala Paci- 
fikc.” Rep.

General Motoru pirminin
kas Wilson atsisakė rodyti 
korporacijos pelnų knygas 
Trumano paskirtai tyrinėji
mų komisijai.

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 Į EMPLOYMENT OFISĄ

CHERRY ST. 
NEAR BOSTWICK AVE. 

BRIDGEPORT, CONN.
(300)

MODERNIŠKŲ KEPURIŲ ŠIAUDŲ 
OPERATORIAI

Patyrę prie Dailių Šiaudų 
LANSEN HATS 

37 West 37th Street.
(298)

BUY VICTORY BONDS!

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PAPRASTI DARBININKAI: Scrap Metal 
Smelter ir Foundrės darbas. Sunkus abclnaa 
darbas, prikrovimas Trokų ir Tavorinių Va
gonų ir prižiūrėjimas pečių. 48 valandų 

savaitė. 3 šiltai, 82c į valandų pradžiai.
HUDSON SMELTING AND REFINING CO- 

85 Hyatt Avenue, Newark, N. J.
(300)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMU MAŠINŲ 
OPERATORES

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA 

DUODAMA UNIFORMOS

— KREIPKITĖS — 
I

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

(299)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer* Wine, Liquor

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $35 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INGE, 59 Pine St., New York City
(X)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERBERT Z IRKER
636 Rogers Ave. . Brooklyil, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5167 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
10? of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 270 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BRUNO
270 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5050 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1382 Eastern P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS J. CANTON I
1382 Eastern F’kway, Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
L 5166 has been issued to the undersigned 
to sell wine &. liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at. 83A Livonia. Ave., Borough of Bi'ooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP & SAMUEL FADER 
83A Livonia Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ■ Beverage Control Law at 
483 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SILVER
483 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5162 has been issued to the undersigned 
to sell whte & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 857 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KIMMEL
857 Clarkson Ave. , Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. susirinkimas 
jvyks gruodžio 23 d., 2 vai. dieną. 
Po 143 Pierce St. Visi nariai prašo
mi dalyvauti laiku. — L. T.

Mrs. Josephine Sartoria, 56 
m., 173 Avenue A, New Yor
ke, tapo nuvežta Bellevue li
goninėn. Ją pavojingai ap
draskė jos pačios šuo, išlaiky
tas tuose namuose per 8 me
tus. Ant jos kūno priskaitė 
šimtą žaizdų, šuo išbėgęs iš 
namų po apdraskymo.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Bulių. Koncertų, Bankielq.
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

bteičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

NOTICE ia hereby given that License No. 
RL 15309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ni\d liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 344 Sumner Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JEROME L. FRIEDMAN 
(Gold Star Tavern)

241 Stunner Ave., Brooklyn, Y»

■
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ifieštas puslapis LaisVe^—Liberty, Lithuanian baily t Šeštadienis, Gruod. 22, 1945

Norintiems, Kad Jauni-! 10 1 ūksiančių CIO Narių
mas Greitai Sugrįžtą
žinoma, kad kiekvienas lau

kiame mūsų jaunų vyrų su
grįžtant. Noijjn< kad jie su
grįžtų savo tėvų ir kitų namiš
kių džiaugsmui, o no veltui 
liktųsi kur nors Chinijos lau
kuose visiems laikams.

Tačiau,. kaip žinia, mūsų 
laikais gerų norų neužtenka, 
reikia veiksmo.

Gruodžio 22-rą, 1 :30 vai.
per pietus, centraliniame 
Brooklyne, Fulton St., šaukia
ma demonstracija reikalauti 
tuojau parvežti namo atitar
navusius kariškius. Jeigu jūs 
ištikro norite pagelbėti kariš
kius parvežti, jus kviečia te-* 
nai. Sniego išvalytame atvira
me ore sveikam žmogui nesun
ku pavaikščioti valandą kitą, 
o reikšmė to visko didele.

Būrys jaunų veteranų, ta
me skaičiuje ir lietuvių vete
ranu grupė, vadovaus demons-Į 
tracijai. L. K. N.

Pikietavo GM New Yorke
Dešimtis tūkstančių newyor- 

kiečių unijistų išėjo pikietuoti 
General Motors bildingą, 57th 
St. ir Broadway, New Yorke, 
gruod. 20 d.

Pikietas prasidėjo 4 vai., 
tuojau po darbo ir nuolat di
dėjo iš toliau ir vėliau dirban
tiems pribūnant tiesiai iš ša
pų. Demonstrantai eidami šau
kė: “G M kova yra mūsų ko
va,” ir kitus obalsius. Mirgė
jo iškabos. Iškabose matomi 
užrašai rodė, jog čia atstovau
jama šimtai unijų lokalų.

Kailių industrijos unijistų 
veteranų tūkstantinis būrys at
maršavo organizuotojo grupė
je. Panašiai atmaršavo United 
Automobile Workers Lokalo

255 nariai. Daugelis kitų unijų 
atmaršavo susimobilizavę šim
tais ir po kelis dosėtkus gru
pėse. Visose grupėse buvo 
daug veteranų.

Maršuojantieji ant Broad
way buvo nušviečiami elektriš
kais švyturiais, gavo ir confet
ti. Aidėjo jų dainos ir šūkiai. 
Greta pikietų važiuojantieji 
vežimai surinkinėjo dovanas.

šeštą valandą demonstran
tai sumaršavo į Columbus Cir
cle išgirsti United Auto Wor
kers vice-prezidento Franken- 
steen pranešimą apie streiką 
ir padėką už paramą. Taipgi 
kalbėjo Transportininkų Uni
jos prezidentas Michael J. 
Quill, New Yorko Miesto Ta
rybos narys.

FILMOS - TEATRAI

Žmonos Pastangos Vy
rą Išgelbėjo iš Bėdos

Studentai Demonstravo 
Už Streikierius

a

1

s

SVEIKINA IR LINKI

Įsikūrė Naujoje Vietoje
Laisvės skaitytojai ir drau

gai J. Vazniai neseniai įsikūrė; 
naujoje vietoje, nuosavame na-j 
me, buvusiame Stasiūnų 
Cooper St., Ridgewoode.

Stasiūnai 
ūkininkais,

gi neseniai tapo į 
išvyko apsigyventi! 

ant Parmos. Farma, rodos, irgi i 
nuosava. Randasi prie Cort-! 
land, N. Y., už apie 30 mylių 
nuo Binghamtono. Stasiūnai 
taipgi yra Laisvės skaitytojai.

Linkime abiejiems laimės 
naujose vietose ir pareigose.

“THE DOLLY SISTERS”
Betty Grable • June Haver • John I’ayjv 
»u S.

Stanley Teatre Nauja Filmą
“Once There Was a Girl,” 

nauja Tarybų Sąjungos filmą 
iš Leningrado žmonių pergy- 

| venimų, pradedama rodyti 
gruodžio 22-rą.

(>8,| . Kada Victor Eisimont, ga- 
1 vėjas Stalino Prizo už direkci
ją filmos “Girl from Lenin

ėj grad,” apleido darbą prie fil- 
• •mų tikslu atiduoti visas savo 

pajėgas gynimui savo gimtojo 
i Leningrado, jis nepagalvojo, 

‘•■jog jisai čia pat ras medžia-
I gos savo sekamai filmai.

Tačiau kaip tiktai tame dar
be, prižiūrėdamas statymą ap
gultam miestui pastiprinimų, 
dirbdamas su senukais vyrais, 
moterimis ir vaikais, pasiliko-

Ir

CARL

Z. Sakall • Reginald Gardiner • 
Sig Roman

dar šauniausias mieste vaidinimas 
scenoje su žvaigždėmis *
RAVAZZA • BEATRICE KAY.
“Gay Nineties Girl” •

p—) 7th Ave ir 50th St.
I \ T New Y'ork

DABARTIS f:, REIKŠMINGA ir |SP 
DINGĄ PRIETIKIŲ DRAMA . . .

SUJAUDINANTI!
DICK POWELL

“CORNERED”
-u WALTER SLEZAK.
MORRIS CARNOVSKY 

ir kitais šauniai- vaidintojais
PRADŽIA RYTOJ

PALACE ™AV

Radio City Music Hall 
TEATRINft TAUTOS VIETA 

ROCKEFELLER CENTER
Žavinti filmą, pilna neužmirštamų dai

nų • nesulaikomo juoko . . . 
širdį šildančios simpatijos . . .

Bing Crosby >3 Ingrid Bergman 
Leo McCarey’s

“The Bells of St. Mary’s”
su Henry Travers • William Gargan

Ir Music Hall’s Puikus Kalėdinis vaidini
mas Scenoje "The Nativity"—pagarsėjusi 
Kalėdinė Programa ir "Heigh Ho!”, sma
gi šventadieniška fantazija, diriguojama 

Leonidoff’o, su Simfonijos Orkestru.
vad. Charles Previn.

siais Leningrade, jis sugalvo
jo pagaminti filmą “Once 
There Was A Girl.”

Filmą perstato dvi mažas 
Leningrado mergaites, išlai
kiusias 17 mėnesių apgulos su 
suaugusių pasiryžimu ir drą
sa. Ir tuojau, kol tiem pergy
venimam neišdilus iš minties, 
dviem dienom pirm galutino 
išlaisvinimo miesto, jau suda
ryta grupė aktorių ir fotogro- 
fų pradėjo darbą tikrosiose, 
originalėse sudaužyto Lenin
grado scenose, su išvargusiais 
žmonėmis, tuose pačiuose dra
bužiuose.

Eisimont’o vyriausia rūpes- 
timi buvo, ar jo mažosios 
žvaigždės aktorės, 9 metų am
žiaus Nina Ivanova ir 5 metų 
Nataša Zašipina, sugebės fil- 
moje perduoti jų amžiaus 
mergaičių pergyvenimus. Ta
čiau kada filmą buvo pirmu 

i kartu parodyta leningradie
čiams, jis jau buvo įsitikinęs, 
kad to atsiekta. Jų ašaros ro
dė, kad 
rasis to 
venimas

Charles Hanson, kariškis, 
pereitą birželį parvykęs namo 
atostogų, nebegrįžo kempėn. 
Prieš septynetą savaičių jį 
areštavo ir uždarė militariška- 
me kalėjime.

Gruodžio 20-tą įvyko jo 
teismas. Jo žmona teisme liu
dijo, kad jis negrįžęs tarny
bon tiktai dėl jos grasinimo 
nusižudyti. Ji buvusi pavargu
si visu karo laiku viena auk
lėdama tris mažus vaikus. 
Taipgi buvusi supykusi, kad 
su mažiau punktų kiti buvę 
paleisti, o jos vyras, turįs 105 
punktus, nebuvo atleistas.

Smulkutė, 98 svar. sverianti 
Mrs. Hanson, greta priežiūros 
6, 4 ir 3 metų amžiaus vaikų, 
dar turėjo prižiūrėti 5 aukštų 
apartmontą. Nedaug iš to pel
nius. Iš $44 gaunamų už na
mo priežiūrą, $40 atmokėda
vus išnešančiam pelenus. Li
kusio,ji $4 mažai ką pridėda
vo, bet ji turėjo teisę pasilik
ti kambariuose. O kambarius 
kitur vargiai būtų galėjusi 
šiuo tarpu rasti.

Militariškiems teisėjams jos

Miesto Kolegijos 50 studen
tų, vadovaujami American 
Youth for Democracy Tom 
Paine Kliubo, pereito ketvirta
dienio rytą buvo išėję -j de
monstraciją paramai General 
Motors streikierių. Demonstra
cija įvyko priešais kolegijos 
bildingą. Jų iškabos, šūkiai ir 
dainos informavo kitus studen
tus ir publiką apie streikierius.

Pertraukoje pamokų pie
tums studentai rinko maistą ir 
kitas dovanas streikieriams. O' 
užbaigę pamokas, 3 vai., su
sirikiavę grupėn numaršavo į 
masinį unijų pikietą, tą, popie
tį buvusį suruoštą prie Gene
ral Motors bildingo.

Dr. Theodore A. Zunder, 
44 m., profesorius Brooklyno 
Kolegijoj, rastas Pierrepont 
viešbučio kieme negyvas. Mir
ties priežastis tiriama.

pagailo. Vieton teisti j kalėji
mą, jos vyrą nubaudė pasimo
kėti po $10 už kožną netar
nautą mėnesį ir tikėtasi, kad 
jis sugrįš namo pirm švenčių.

§
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filmo j e atkurtas tik- 
miesto žmonių pergy- 
buvusio karo metu.

Linksmiausių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų visiems savo draugams, giminėms ir 
pažįstamiems ir pageidauja per šventes 
gražiai su visais pasimatyt.

MYKOLAS RAMOŠKA
(Iš Domeikicmio)

371 UNION AVE., BROOKLYN. N. Y.
k

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL1
Naujas muzikalis veikalas pagal garsų 
Europinį vaidinimą "Lilliotn" Molnar'o 
Muzika Richard’o Rodgers. Žodžiai ir

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

su John Raitt - Jan Clayton
- MAJESTIC THEATRE

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

The Theatre Guild’s Muzikalis 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

Žodžiai ir Dainos Oscar Hammenitein 2-Jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
HAROLD

KEEL
BETTY JANE

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketvirt. ir fiedtad. 
ATVĖSINTAS ORAS

JOSEF 
BULOF 
RUTH 

WESTON

Radio City Music Hall
Toliau pasilieka trečia sa

vaitė rodoma, religiniais mo
tyvais paremta, filmą “The 
Bells of St. Mary’s.” Scenoje 
irgi tebevaidinama kalėdinį 
spektaklį “Nativity.” Tai maž
daug tas pats, ką mes tarp 

^lietuvių vadiname “berne
liais.” šis spektaklis, su tam 
tikromis pakaitomis kas sezo
nas, rodomas jau trylikti me
tai.

AMERIKINĖ PREMJERA! ARTKINO VEIKALAS!

Viena iš didžiausių bet kada apsakytų istorijų:—

“Once There Was a Girl”

Embassy Newsreel Teatruose
Rodo sušaudymą Anton Dos- 

tler’io, žymaus nacio, už nu
žudymą 15-kos mūsų karių. 
Londone turgavojama Hitle
rio biustu. Sekretorius Byrnes 
išvyksta Maskvon, ir kitos ži
nios.

Paruošta “Girl from Leningrad” direktoriaus, 
Victoro Eisemonto.

žmonių drąsos ir meilės drama. Aukojama 
nenugalimos tautos vaikams.

rodyti Kalėdų die- 
Teatre, 7th Avė. ir 
New Yorke. Filmą 
jaunos poros nelai-

Toj pačioj programoj — Specialiai patrauklus dalykas!

“KALĖDINĖS ŠLIURĖS’’
GOGOLIO PARAŠYTA. CHAIKOVSKY’O MUZIKA 

Orkestras ir Choras Maskvos Didžiojo Teatro
Nuolat nuo 9:00 A. M.

“Leave Her To Heaven”
Pradės 

ną, Roxy 
50th St., 
vaizduoja
mes dėl žmonelės per didelio 
užvydumo ir įtardinėjimo. Ge
ne Tierney ir Cornel Wilde 
vaidina vyriausiose rolėse.

STANLEY 7th Avenue tarp 41 ir 42nd Sts. WI 7-9686.

Matyk
Matyk
Mat) k

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Nurembergo teismo eigą! Matyk Imperatorių Hirohito atidarant Japonų Seimą! 
Nacių submarino nuskandinimą! Matyk Nacių šiamšto pardavinėjimą I^ondone! 
Generolo Fuersterio mirties bausmę Italijoj! Matyk 43 labai įdomias žinių filmas 

iš viso pasaulio! Matyk apšivetos ir sporto filmas! Puikiausi judžiai mieste!
MATYK ISSIVYSTANčIĄ ISTORIJĄ!

M O A Q Q V NEWSREEL THEATRE
-O rli O O 1 BROADWAY IR 46 ST.

Paramount Teatre
Prie Times Square pradėjo 

rodyti naują filmą “Stork 
Club,” su Betty Hutton, Bar
ry Fitzgerald, Don DeFore ir 
Andy Russell vadovaujančiose 
rolėse. Scenoje Woody Her
man su jo orkestrą, taipgi1 
grupė kitų trumpuose aktuose.

MIRĖ
r?

LINKSMAS IR BLIZGĄS MUZIKALIS ROMANSAS!
PUIKUS LAIKAS, NES VISA TAI DEDASI ŠAUNIAUSIAME 

NEW YORKO POBŪVYJE . .. SOSTINĖJE SPINDĖJIMO, 
SMAGUMO, MEILĖS, JUOKO IR MUZIKOS!

B. G. De SYLVA perstato
Betty Hutton

“The STORK CLUB”
SU BARRY FITZGERALD * DON De FORE * ir ŠAUNUS ASMENŲ 

VAIDINIMAS * WOODY HERMAN ir Jo Orkestrą ir EXTRA 
PATRAUKLUS PRIEDAS: BUDDY LESTER.

PARAMOUNT Broadway ir 50th St., N. Y. C.

am

ij

Miriam Kolesnik, 21 m.
žiaus, gyveno 222 Sutter Ave., 
Brooklyne, mirė gruodžio 19 
d. Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 22 d., 2 vai. dieną. 
§v. Jono kapinėse. Velionė pa
liko nuliūdime motiną, 
brolį ir seserį.

Laidotuvių pareigomis 
naši graborius J. Garšva.

tėvą,

rūpi-

. rimu wiih—hh .

IMiĮįS ■

TIKRA ŽMONIŲ MOKYKLA!
JEFFERSON SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 

visiems ŽMONĖMS. . . visą LAIKĄ
“Kaip Pagerinti Jūsų Rašomąją ir Gyvąją Anglų Kalbą” 

šj kursų duos Elaine Swenson
Taipgi kursai: ISTORIJOS .. EKONOMIJOS .. POLITIKOS .. 

MOKSLO . . MENO . . MUZIKOS KALBU 
LITERATŪROS . . FILOSOFIJOS

RUDENINIS REGISTRACIJA PRASIDEDA Sausio 2 d.
TERMINAS PAMOKOS PRASIDEDA Sausio 14 d. 

pilnam sužinojimui rašykite ar tolofonuokite
THE JEFFERSON SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE
575 Avenue of the Americas New York 11 WA 9-1600

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

New Yorko gyventojai iki 
gruodžio 17-tos buvo išpirk ę 
E bonu kvotos 75 nuošimčius.

R

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y.518 Grand St.

fa

»

Sveikinu Visusfa

8

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

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

STANLEY RUTKŪNAS

ZZA RESTAURANT
J PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
į Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

JUOZAS MOKOLA

Širdingai sveikinu visus savo kostume
rius, prietelius ir draugus Kalėdomis ir 
Naujais Metais.

Linkiu visiems geros sveikatos ir laimės 
1946 metais.

Turiu vilties su daugeliu iš jūsų pasima
tyti per šventes.

g SAVININKAS

į PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURAGIMJBROOKLYNE
Telephone EVergreen 4-9407

Širdingai sveikinu visus savo kostumerius, 
prietelius ir draugus Kalėdomis ir Naujais 
Metais.

Linkiu visiems geros sveikatos ir laimės 
1946 metais.

Tikiuosi gražių ir dažnų pasimatymų su 
visais laike švenčių ir visais 1946 metais.

IGNAS SUTKUS
Savininkas

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-8969

i: ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ
Į 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9612

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

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

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-8173 ATDARA VAKARAIS




