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KRISLAI
Pakorė Išdaviką.
Jie Pamiršo.
Popiežius Supyko.
Socialistai ir Ponai.
“Spaudos Laisvė.”
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Britanijoj pakorė John 
Amery, kuris karo motu buvo 
pabėgęs i nacių Vokietiją ir 
per radio sakė kalbas prieš 
demokratiją. Pakorė, kaipo 
šalies išdaviką.

Jo tėvas, Leopoldas S. Ame
ry, savo laiku buvo Indijos 
valstybės reikalais britų mi- 
nisteris. Jis ir mažai kuo ski
riasi nuo sūnaus, nes šaukia 
už Amerikos ir Britanijos ka
rą prieš Tarybų Sąjungą.

KALTINA ADM. KIMMELĮ 
UŽ APSILEIDIMĄ 

PERLU UOSTE.
Iš Washington© praneša, į 

kad Mr. James Byrnes pirm 1 
išvykstant į Maskvą turėjo j 
platų susirinkimą su senato
riais Tom Connaly iš Texas, 
Arthur Vanderberg, iš Michi
gan, ir kitais, šie ponai reika-' 
lavo, kad Tarybų Sąjunga tu- | 
ri leisti apžiūrėti jos visas la-1 
boratorijas ir fabrikus atomi- j 
nes jėgos klausime, ir tik ta- ; 
da Amerika galės tartis. Ma- 
tyti, kad reakcininkai pamir
šo, jog Tarybų Sąjunga yra 
mūsų talkininkė, nenugalėta , 
šalis ir mums užtikrino perga-1

Washington. — Admiro- Tyje tuo laiku, kai japonai 
’lias Richmond K. Turner, 11941 m. gruod. 7 d. užpuolė 

i Jungtinių Valstijų karinių i Perlų Uostą.
; laivyno planų skyriaus gal- Liudydamas kongreso ko
va, kaltino admirolą H. E. i misijai, tyrinėjančiai tą į- 
Kimmelį, buvusį laivyno jė- |vykį, adm. Turner pareiškė, 
gų komandierių Hawaii sri- jog laivyno departmentas 

Washingtone iš anksto da
vė adm. Kimmeliui aiškius 

j įsakymus pasiruošt atmušti 
Įgalimą užpuolimą iš japonų 
[pusės. Turneris paniekino į- 
| tarimus, būk prez. Roose
veltas, girdi, tiksliai išpro
vokavęs Japonijos karą

ANGLŲ KARIUOMENE 
SUSIKIRTO SU DA 

NIJOS KARIAIS

Linksmų Žiemos Švenčių!

Laisvės skaitytojams ir visai demokra
tinei Amerikos lietuvių visuomenei linki

PASTABA: Dėl švenčių rytojaus Laisvė 
neišeis.

REDAKCIJA
ADMINISTRACIJA 
SPAUSTUVĖ.

___ ______ ________ . London. — Įvyko susikir- pri^ Amerika, 
lę. Ir kaipo tokia, tokių paže- jtimai tarp anglų ir danų į ------------

TURKIJA KALBA 
APIE KARA SU 

SOVIETAIS

AMERIKA PRIIMS 
TŪKSTANČIUS 

PABĖGĖLIŲ

AMERIKA IR ANGLIJA 
PRIPAŽINO JUGOSLA
VIJOS RESPUBLIKĄ

' kariuomenės prie sienos 
tarp Danijos ir Vokietijos, 

Vatikano popiežius baisiai j kaip pranešė Maskvos radi- 
supyko ant Tarybų Sąjungos, | jas, paduodamas 
kam stačiatikių 
šaukia rusinus 
Karpato-Ukrainoj 
garą popiežiui” ir Dievą gar- ;peržiūrėti mantą, kurią ne- 
binti, kaip jie išmano. j šeši vokiečių kareiviai, 

Kodėl jis^pyksta, ant fary- g-]ų grąžinami į Vokietiją.
■Anglų kariuomenė neleido 
Manams to daryti. Iš to ir 
kilo susikirtimai.

Danijos kariuomenė sten- 
...-iF®UsH15ikyLT'ilgelia,vimą kvoj.

iviliniamp Vokietiją dalykų, kūne džiasi, kad gaujos fašistų ir

minančių sąlygų nepriims.

žinia iš 
patrijarchas (Kopenhageno, Danijos sos- 
Galicijoj įritinės.
“atsukti nu-1 Danų kariuomenė norėjo

Siaučia Fašistinis 
Teroras Graikijoj, 
Sako Patri jotai

binti, kaip jie išmano.

bų vyriausybės, o ne ant skir 
tingo tikėjimo vadų, galima iš 
aiškinti tik amžina jo anti-ta 
rybine politika.

Sakoma, kad Britanija ne
pirks iš Amerikos civ 
naudojimui lėktuvų. Tai ne
patinka Amerikos lėktuvų ga
mintojams, nes jie manė, kad i 
britai iš gautos paskolos duos | 
jiems nemažus užsakymus.

an-

įpatiem danam reikalingi.

VAIKAS SIMFONIJOS 
VADAS

Toronto, Canada. — Mie
sto Simfonijos orkestro 
koncertui čia vadovavo Mi
chael Spivak, 9 metų vai
kas, nepaprastai gabus mu
zikas.

Seattle, Wash. Lietuvių lite
ratūros Draugijos 161 kp. se
kretorius d. M. Baltrušaitis 
jau prisiuntė už 21 narį duok
les, 1946 metų. Rašo, kad ne
trukus išrinks duokles ir iš ki
tų narių. Pasekite, draugai se- ’ 
kretoriai, jo pavyzdį ir 

★ ★ ★
Socialistai visomis jėgomis! 

gelbėjo kapitalizmą po pirmo ■ 
pasaulinio karo. Jie kraujuo-; 
se paskandino Vengrijos, Vo
kietijos, Bavarijos ir eilės ki- skersai vieškelio ir virš jo 
tų šalių žmonių revoliuciją, nupjovė galvą amerikonui, 
Jie išvien su caristais ir im- Ruris vairavo karinį auto- 
perialistais kariavo ir pries mobįlį “džypsą”. Apie tai

r kitur. Ištemptomis Skersai Vieške
lių Vielomis Naciai 

Žudo Amerikonus

tų šalių žmonių i 
Jie išvien su caristais ir im-

Rusijos revoliuciją.
Jie tokiais yra ir dabar — 

Chinijoj, Bulgarijoj, Rumuni
joj, Vengrijoj, Jugoslavijoj ir 
Graikijoj. Bulgarijoj ir Rumu
nijoj jie buvo koalicinėj val
džioj, bet pabėgo.

Mr. Carl Levin rašo iš 
Frankfurt-ant-Maino, ameri
kiečių okupuotos Vokietijos, 
kad ten socialistai pradėjo 
bjaurią kampaniją prieš Pots
damo Konferencijos nutari
mus. Tame klausime jie nei 
kiek nesiskiria nuo nacių.

Kaip Donkikotiškai atrodo 
tas Irano premjeras E. Haki- 
mi, skerečiodamasis ir šauk
damas prieš Tarybų Sąjungą! 
Jis grūmoja Azerbaidžano su
kilėliams visais peklos baisu
mais. Jis grūmoja Tarybų Są
jungai. Kaip tai jis panašus į 
buvusius fašistus Suomijos val
dininkus!

Tarybų rašytojas N. Baltis- 
ky pažymi, kad turčių spau
da reikalauja “spaudos lais
vės” Tarybų Sąjungoj ir kito
se demokratinėse šalyse. Bet 
kada jų atstovai buvo įleisti į 
Lenkiją ir suteikta jiems ta 
laisvė, tai tie “laisvos spau
dos”- atstovai pradėjo vesti 
agitaciją už karą prieš liau
dišką Lenkiją. Jis pažymi,

Nacių ištempta viela

pranešė amerikinis rašyto
jas William L. Shirer, va
žiavęs tuo automobiliu.

Hitleriniai vokiečiai nak- 
itmis ištempia vielas skersai 
vieškelių, kuriais važiuoja 
jankių automobiliai; ir jau 
ne vienas amerikonas buvo 
taip nužudytas.

Indonezai sutinka atiduot 
anglam 20,000 savo suimtų 
japonų.

Maskva.— Graikijos Tau
tinio Fronto patrijotų orga
nizacija — EAM atsiuntė 
atsišaukimą trijų didžiųjų 
'talkininkų užsieninių mini
sterių konferencijai Mas-

i- Atsišaukimas skun-

karaliaus grąžinimo šalinin
kų užpuldinėja ir žudo de
mokratinio judėjimo veikė
jus Graikijoj. Visa valsty
bės mašinerija Graikijoje 
tebėra rankose fašistų-išda- 
vikų, kurie karo metu ben
dradarbiavo su naciais, sa
ko tas skundas.

Graikų Tautos Fronto pa
reiškimas reikalauja iš
traukt Anglijos kariuome
nę iš Graikijos ir įsteigti 
naują, demokratinę valdžią. 
Maskvos laikraščiai išspau
sdino tą pareiškimą.

Stalino Gimtadienis 
Kaip Paprasta Diena

Maskva. — Premjerui 
Stalinui suėjo lygiai 66 me
tai amžiaus gruod. 21 d. Jis 
tą dieną dirbo savo raštinė
je. Sovietiniai laikraščiai, 
kaip ir pirmesniuose Stali
no gimtadieniuose, nerašė 
jokių specialių straipsnių a- 
pie tai.

ORAS
Pirmadienį snigs ir 

šalta.
bus

Amerikos Išdavikas Ezra Pound 
Tarnavęs Mussoliniui ir Hitle
riui. Paskelbtas “Pamišėliu”

Washington. —- Apskričio 
teisėjas Bolitha J. Laws nu
sprendė, kad Amerikos iš
davikas, poetas Ezra 
Pound karo metu per Ro
mos radiją skleidė propa
gandą prieš Jungtines Vals
tijas ir kitus talkininkus ir
kad jie tos laisvės nori ne in
formacijoms, bet niekinimui 
liaudies vadų ir liaudies tvar
kos. Jie reikalauja jos Lenki
joj, Balkanuose ir Sovietų Są
jungoj, bet pamiršta reikalau
ti fašistų Ispanijoj ir Portuga
lijoj.

rašė straipsnius Japonijos 
spaudai.

Per Italijos radiją jisai 
skelbė, kad Jungtinių Vals
tijų dalyvavimas kare esąs 
“piktadariškas”, o prezi
dentas Rooseveltas tai, gir
di, “kriminalis pamišėlis.” 
Amerikinę demokratiją jis 
praminė “žydokratija” ir 
pasakojo, kad “žydauja 
taip pat valdo Staliną.”

Pound per Romos radiją 
įkalbinėjo amerikonam Mu- 
ssolinį ir Hitlerį kaip “tik
ruosius vadus.”

Ankara. — Turkų armijos 
komandierius gen. Kazim 
Karabekir sakė savo sei
mui, kad Turkija kariaus, 
jeigu Sovietai būtinai reika
laus sugrąžint Tarybinei 
Gruzijai ir Armėnijai kelis 
tūkstančius ketvirtam, my
lių žemės. (Turkija užėmė 
tą plotą 1921-22 m., kada 
Sovietų Sąjunga po pirmo
jo pasaulinio karo buvo nu
silpninta dar naminiais ka
rais.)

Turkija nežada duot kari
niam Sovietų laivam pra
plaukime per Dardanellų 
Sąsiaurį.

Washington. — Prezid. 
Trumanas įsakė priimt į 
Jungtines Valstijas kas mė
nesį tiek pabėgėlių ir bena
mių europiečių, kiek leidžia 
Amerikos ateivybės įstaty
mai. Tai būtų iki 3,900 per 
mėnesi, v

Prezidentas prisimena a- 
pie pabėgėlius vakarinėje 
Vokietijoj, Švedijoj 
tu r.

ir ki-

ir Pa- 
darbi-

Detroit. — Fordas 
ckard paleido 92,000 
ninku be algos iki trečia* 
dienųo.

Pietiniai Politikieriai 
Prieš Trumaną?

Washington; — Kongres- 
manas J. S. Gibson iš Geor
gios valstijos ir tūli kiti 
kongresmanai ir senatoriai 
iš pietinių valstijų sakė, jog 
demokratų vadai tose vals
tijose pradedą judėti prieš 
prez. Trumaną. Jiem nepa
tinka, kad Trumanas rei
kalauja užtikrinti darbus 
visiem galintiem ir norin- 
tiem dirbti amerikiečiam. 
Jie taipgi pyksta, kad pre
zidentas kalba už lygybę 
darbuose visiem, neskirs
tant žmonių pagal spalvas, 
religijas ir tautybes.

Philadelphia, Pa
Gruodžio 21 d. mirė Geno

vaitė Bagočienė, apie 35 m. 
amžiaus. Pašarvota pas 
graborių Ch. Ramanauską, 
1113 Mt. Vernon St. Laidos 
trečiadienį gruod. 26, Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Velionė paliko vyrą ir du 
vaiku — berniuką ir mer-

Šmitiene.

Japonai Grūmoja Nužu
dyt Gen. MacArthura
Tokio. — Pranešama, jog 

“karštagalviai” j a p o nai 
siuntinėja generolui Mac- 
Arthurui slaptus įspėjimus, 
grūmodami nužudyt jį.

Japonų Vaikai Vis Mokomi 
Karinio Muštro

Tokio— Amerikonų žval
gai atrado, kad japonukai 
pradinėse mokyklose Shiko
ku saloje vis dar lavinami 
karinio muštro. Jie muš- 
truojami su mediniais šau
tuvais ir medžio durtuvais.

SEN. KILGORE SAKO, 
POTSDAMO SUTARTIS 

LAUŽOMA
Washington. — Demokra

tas senatorius H. M. Kilgo
re kritikavo karinę ameri
konų vyriausybę Vokietijoj; 
sako, amerikiniai komandie- 
riai pataikauja vokiečiams 
fabrikantams, nenaikina ka
rinių Vokietijos pramonių 
ir laužo kitus Trijų Didžių
jų nutarimus, padarytus 
Potsdamo - Berlyno konfe
rencijoj.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ....
P. Pilėnas, Philadelphia ...........................
K. Žukauskienė, Newark....... . ..................
A. Balčiūnas, Brooklyn.............................
M. Svinkūnienė, Waterbury......................
J. Bakšys, Worcester.................................
W. Brazauskas, F. J. Repšys, Hartford ...
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport 
S. Kuzmickas, Shenandoah.............. . . . .
P. Beeis, F. Klaston, Great Neck...........

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai
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5864
4882
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1960
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Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė gruod. 
22 d. pranešė, jog Amerika 
pripažįsta. Jugoslavijos res
publikos valdžią su marša
lu Tito pryšakyje. Bet A- 
merikos valstybės depart- 
mentas pastebėjo, kad res
publikos pripažinimas dar 
nereiškia, kad ši šblis už
gintų dabartinę Jugoslavi
jos politiką bendrai.

Tą pačią dieną ir Anglija 
pranešė, kad ji pripažįsta 
Jugoslavijos respubliką, ku
rią jugoslavų seimas pas
kelbė lapkričio 29 d. Taigi

buvęs Jugoslavijos karalius 
Petras galutinai neteko so
sto.

Tęsiasi anglų-indonezų 
mūšiai Javoje.

ATLYGINIMŲ DALY
BOS TALKININKAM 

VOKIETIJOJE

Jungt. Valstijos Iš 
gavo Lengvesnes 
Sąlygas Siamui

Bangkok, Siam. — Siamo 
(Thailando) premjeras Se
ni Pramot dėkojo Amerikai, 
kad ji privertė anglus pa
lengvinti taikos sąlygas, ku
rias Anglija norėjo užkarti 
Siamui.

Jungtinės Valstijos už
protestavo prieš perdaug 
griežtus Anglijos reikalavi
mus iš Siamo. Todėl anglų 
valdžia buvo priversta at
saukt kai kurias ypatingai 
sunkias Siamui sąlygas.

Paryžius. — Talkininkų 
komisija dėlei atlyginimų 
talkininkams iš Vokietijos 
(nutarė skirti Sovietų Sąjun
gai ir Lenkijai 25 nuošim
čius pramonės įrengimų va
karinėje Vokietijoje. Lieka
mi po to fabrikiniai įrengia 
mai bus sekamai paskirsty
ti: Anglijai 28 nuošimčiai, 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Francijai po 20 nuošimčių, 
Jugoslavijai aštuonetas nuo
šimčių, Holandijai apie 4 
nuoš. čechoslovakijai tarp 
trijų ir puspenkto nuošim
čio, Belgijai ir Graikijai po 
trejetą nuošimčių ir Kana
dai bent pora nuošimčių.

Šiek tiek įrengimų taip 
pat skiriama Norvegijai, 
Australijai ir kt.

Washington. — Demokra* 
tas senatorius Olin D. John
ston įnešė sumanymą tuo- 

, “ ““ . . jjau panaikint verstiną ėmi-
Berlin. — Karine talkinin- ma į kariuomenę.

kų komisija atšaukė įsaky- į "__________
mą, kuris vokiečiams nelei-i m * IJžcnnriia kad do pasirodyti . Berlyno gat- j ^aCAHllUraS UZglUClja, Kad 
vėse tarp paskirtų vakaro j Jis PasitrailktŲ, jei RllSŪI 
ir ryto valandų. Rrm. Snimčiami lannniinn' Būtu Siunčiami Japonijon

Šaukia Sutraukyt
n T1 1 uiui uzguKysius su Franko terio Lai

Maskva. — Pasaulinės 
Darbo Unijų Sąjungos sek
retorius Louis Saillant ragi
no trijų didžių talkininkų 
užsieninių ministerių kon
ferenciją Maskvoj 'sutrau
kyt diplomatinius ryšius su 
fašistine Franko valdžia Is
panijoj.

Nanking. — Vidurines Chi- 
nijos valdovas Chiang Kai- 
shekas sveikino atskridus! 
čia generolą Marshallą, lai
kinį Amerikos ambasadorių 
Chinijai.

; Tokio. — Generolas Mac- 
thur užginčijo radijo repor- 

•ry Tighe praneši
mą, jog MacArthuras gra
sino pasitraukti iš vietos, 
jeigu bus leista Sovietam 
atsiust savo kariuomenę į 
Japoniją.

(L. Tighe tvirtino, kad 
jis iš patikimų ir teisingų 
asmenų sužinojo, jog Mac
Arthuras taip griežtai nusi
teikęs prieš Raudonosios 
Armijos priėmimą į Japoni- 
ją-)

Gen. MacArthur dabar 
pareiškė, kad jis klauso ir 
klausys Washington© val
džios įsakymų visais atve
jais.

Mirė Gen. Pattonas^, Buvęs Tre 
ciosios Armijos Vadas; Bus 

Palaidotas Mūšio Lauke
Heidelberg, Vokietija. — konų armijos vadas. Po vo- 

Mirė amerikonų generolas kiečių sumušimo, jis buvo 
George S. Patton, 60 metų paskirtas kaip valdžios gal- 
amžiaus. Jis buvo pavojin- va amerikonų užimtoje Vo- 
gai sužeistas gruod. 9 d., kietijos dalyje. Pattonui bu- 
kada bevažiuojant fazanų Į vo įsakyta pašalint nacius 
(paukščių) medžioti, jo au- į iš atsakingų vietų vokiškoje 
tomobilis susikūlė į karinį valdyboje ir pramonėje, 
troką. Nuo to Pattonas bu-| Pattonas nelabai vykdė tą 
vo suparalyžiuotas. įsakymą. Už tai generolas

Pranešama, kad Pattono Eisenhower, vyriausias a- 
kūnas bus palaidotas viena- merikonų komandierius, pa- 
me mūšio lauke. i šalino Pattoną iš valdžios ir

Kare prieš Vokietiją gen. i paskyrė jį komandierium 
Pattonas pasižymėjo, kaip “popierinės” 15-tos armijos, 
smarkus Trečiosios ameri- kurios faktinai nėra.
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Šiame 
veterano 
Kalėdas, 
galvojo, būdami frontuose ir priešo ne
laisvėje, ir ką jie galvoja šiandien.

P. Velykio straipsnis suteikia medžia
gos kiekvienam, — tiek karo veteranui, 
tiek eiliniam piliečiui, — pagalvoti.

Tiesa, šių metų žiemos šventės, Kalė
dos, bus kur kas linksmesnės, kaip pra
eitaisiais heleriais metais, — linksmes
nės, nes antrasis pasaulinis karas oficia
liai pasibaigė, nes fašistinės ašies vals
tybės tapo sumuštos.

Tačiau, kas gali pasakyti, kad karas 
visiškai pasibaigė, kai Chinijoje jis tebe
verda, kai Indonezijoje eina mūšiai, žu
domi žmonės, naikinami jų miesteliai ir 
kaimai tik dėl to, kad indoneziečiai nori 
laisvės, nori ramybės gyventi savo gy
venimu be britų ir hollandų imperialis
tų globos?!

Indonezijoj mūsų kraštas kare nedaly
vauja, bet netiesiogiai — taip: mes tei
kiame britams ir hollandams ginklus in
doneziečiams slopinti.

Chinijoj gi, mes civiliniame kare tie
siogiai dalyvaujame, visaip remdami 
Čiang-kai-šeko valdžią, kuri yra reakci
nė, kurios nekenčia Chinijos liaudis.

Jei paimsime naminę padėtį, surasime 
tą patį: šimtai tūkstančių karių, grįž
tančių iš karo frontų, nebegali susirasti 
butų gyvenimui.

Milijonai darbo žmonių jau yra nedar
bo lauke.

Šimtai tūkstančių darbininkų streikuo
ja ir kapitalistai (toki, kaip General 
Motors korponacijos viršininkai) atsisa
ko su jais rimtai skaitytis, o atsisako dėl 
to, kad jiems rūpi sunaikinti darbo uni
jas!

Dar šimtai tūktančių plieno pramonės 
ir kitų pramonių darbininkų ruošiasi 
streikui, jei samdytojai atsisakys jų rei
kalavimus patenkinti.

Gyvenimo reikmenys brangsta, gyve
nimas visiems darbo žmonėms sunkėja. 
Ir jie turės kovoti — patinka kam ar ne, 
— jei norės gyventi.

Tik turčių klasė, tik visokį karo pel- 
nagrobiai, prisiplėšę milžiniškus turtus 
karo metu, tegali pilnai džiaugtis ir 
jaustis laimingai.

Ir tas faktas kaip tik ir verčia orga
nizuotus darbininkus uolesnėn veiklon 
už savo interesų apgynimą.

Suėmus, viską, “ramybes žmonėms že
mėje” nebus dar ir per šias Kalėdas.

Ramybė, — pilna ramybė ir laimė,— 
bus jiems tik tuomet, kai liaudis valdys 
visus turtus, kai ji bus visame pasaulyje 
savo pačios valdovu, kai kiekviena tauta 
bus laisva.

Prie to pasaulis eina ir turės eiti.
Apie tai kiekvienas turėtų rimtai pa

galvoti žiemos švenčių proga!

spyrėsi, kad ir Franci ja, ir Chinija tu
rinčios sprendimuose dalyvauti, kurios 
nebuvo kare su Hitlerio satelitais.

Maskvos Konferencija, tai grįžimas 
prie Krymo ir Potsdamo Konferencijų 
nutarimų. Gi tų konferencijų nutarimai 
nepatiko reakcijai. Ji Visas laikas šaukė 
prieš Teherano, Krymo ir Potsdamo su
sitarimus. Ji visas laikas šaukė ir prieš 
bendradarbiavimą tarpe trijų didžiųjų-— 
Britanijos, Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos.

Mr. Bert Andrews jau rašo republiko- 
nų partijos dienrašty j Herald-Tribune, 
kad Maskvos Konferencija turės atsi
liepti ir ant Amerikos politikos namie. 
Kodėl ? Todėl, kad Mr. J. Byrnes “užmir
šo” pakviesti republikoną Mr. Foster 
Dulles, vieną iš artimų ’Hooverio ir Tho
mas Dewey politikų, kuris buvo Londono 
užsienio ministerių konferencijoj, kaipo 
Mr. Byrnes patarėjas, kuris ten laikėsi 
reakcinės senatorio Vandenbergo politi
kos ir daug prisidėjo prie tos konferen
cijos pakrikdymo. Amerikoj reakcinin
kams labai liepatiko, kad Mr. F. Dulles 
nebuvo pakviestas vykti į Maskvą ir to
dėl jiems jau ta konferencija “no good”.

Gruzijos ir Armėnijos Tautos 
Trokšta Vienybės

PASTABOS
Bėda sti Sovietų Są- siems aiškiai parodo. Demo

Jiems jau Nepatinka 
Konferencija

Maskvoj vyksta konferencija tarpe 
Jungtinių Valstijų, Tarybų Sąjungos ir 

x Britanijos užsienio ministerių. šios kon
ferencijos įvykis yra neginčijamas pasi
traukimas Mr. James Byrnes’o, Mr. E. 
Bėvin’o ir Mr. H. Truman’o nuo pirmes
nės pozicijos.
^ Tarybų Sąjunga laikėsi, kad Bulgari
jai, Rumunijai, Vengrijai ir Suomijai 
gali taikos sąlygas pateikti tik tos šalys, 
kuidos oficialiai kariavo prieš tas Hitle
riu buvusias talkininkes, ir tokias sąly
gas', kokių tos valstybės užsitarnavo sa
vo elgėšhi karo pabaigoj. Mr. Byriies'

Išškilo naujai klausimas apvienijimo 
Armėnijos ir Gruzijos. Šis klausimas y- 
ra vienas iš senųjų ir labai svarbus. 
Gruzija ir Armėnija senovėj buvo galin
gos ir kultūriškos valstybės. Jos užėmė 
Užkaukaziją ir didelį dalį dabartinės 
Turkijos. Pirmiausiai jos nukentėjo nuo 
mongolų (totorių) siaubimo 1223 metais.

Bet didžiausia nelaimė šių tautų žmo
nių prasidėjo, kada Armėniją ir Gruziją 
pavergė turkų sultanas 1514 metais. Tur
kų istorija yra žiaurumų istorija, bet 
ypatingai jie žiauriai naikino armėnus ir 
gruzinus. Naikino žvėriškai! Naikino 
tautiniai, naikino ir religiniais sumeti
mais. Armėnai ir gruzinai yra krikščio
nys, o turkai — mahometonai.

1894 metais buvo tokios baisios armė
nų žudynės, kad jos sukėlė Europos val
stybių protestus. Bet turkai nesiliovė. 
1895 metais jie surengė naujas armėnų 
žudynes, spalių 13 d. Baiburt mieste pa
skerdė 1,000 armėnų, spalių 21 d. Erzin- 
gjo mieste 1,000, spalių 25 d. Diarberke 
2,500 armėnų. “New Standard Encyclo
pedia” sako, kad tais metais turkai iš
žudė 30,000 armėnų ir gruzinų.

Bet baisiausias turkų teroro laipsnis 
pasiekė pirmojo pasaulinio ,karo metu, 
kada jie, pagal šią Encyklopediją, išžu
dė apie 800,000 armėnų ir gruzinų, ir 
200,000 jų išsigelbėjo pabėgdami į Rusi
jos teritoriją.

Po pirmojo pasaulinio karo dalis Ar
mėnijos ir Gruzijos, kuri pasiliko prie 
Sovietų Sąjungos, įsteigė savo tarybines 
respublikas ir ten žmonės laisvai vysto 
savo kultūrą ir tautinį gyvenimą.

Bet didesnės dalys Gruzijos ir Armė
nijos pasiliko po Turkija. Dar daugiau 
Turkija pasinaudojo revoliucija Rusijoj, 
kaizerio pagalba, o paskui Britanijos in
tervencija ir pavergė Karšo ir Ardagano 
pirmiau buvusias Rusijoj sritis. Turkai 
ne vien žudynėmis, bet ir išvežimų pa
galba naikino armėnus ir gruzinus.

Dabar mokslininkai S. R. Djanashia 
ir N. Berdzrnishvili iškėlė reikalavimą, 
kad šešios turkų provincijos, kurios yra 
dalys Armėnijos ir Gruzijos, turėtų būti 
prijungtos prie tarybinių Armėnijos ir 
Gruzijos respublikų ir kartą ant visados 
apvienytos armėnų ir gruzinų tautos.

Jie primena ir tas baisias neteisybes ir 
nedorybes, kurias atliko turkai. Jie ra
šo':

“Mes atsišaukiame į pasaulį dėl mūsų 
amžiniųjų plotų, turkų pavergtų. Mes 
nekeliame kokio tai mažo teritorinio 
ginčo, bet šaukiamės prieš pavergimą 
mūsų tautos lopšinės, prieš kriminalys- 
tę, kuri laiko perpjovusi į dvi dalis mū
sų tautos kūną! Gruzija turi atgauti sa
vo žemę atgal.” (

Šis klausimas užsitarnauja pasaulio 
dėmesio. Ir jeigu Turkijoj būtų pažangi 
valdžia, tai ji turėtų be jokio pasiprieši
nimo leisti armėnams ir gruzinams susi
vienyti. Gana tų kančių! Kiek tos tautos 
prikentėjo nuo turkų! Bet Turkijoj yra 
fašistinė, valdžia, kuri rėmė Hitlerį, kuri 
nei nenori klausyti apie tų tautų atsida- 
linimą.

Kaip šis reikalas baigsis, tai tik atei
tis parodys.

Nežiūrint mūsų pažiūrų 
bei religinio įsitikinimo,1 iš
imtinai mes visi šiokiu ar 
tokiu būdu švenčiame Ka
lėdas. Tūla žmonių grupė 
švenčia Kalėdas, nes jų “at
pirkėjas” už jų nuodėmės, 
gimęs Kalėdų laiku, kiti, 
kad proga suėjus paūžti, 
sueiti gimines, pažįstamus, 
treti pailsėti, kaip nedarbo 
dieną, — vaikams tai diena, 
kada gauna daugiausia do
vanų ir t. p. žodžiu, mes 
visi gyvenantieji normaliose 
sąlygose Kalėdoms ruošia
mės šiokiu ar kitokiu būdu.

Nežiūrint mūsų ekonomi
nio stovio, mes bandysime 
turėti truputį geresnį keps* 
nį, keletą bonkų alaus, o. gal 
ir pantę snapso. Jaukiame 
šiltame bute gerai pasivai
pysime, įsigersime po keletą 
stiklų, eisime teatran ar kur 
kitur, — turėsime gerą lai
ką. Šios Kalėdos turėtų bū
ti linksmesnės, nes daugel 
mūsų draugų, sūnūs, broliai 
numylėtiniai bei vyrai grį
žo iš užsienio: karas pasi
baigė su visais jo baisumais.

Aš pats paskutines trejas 
Kalėdas praleidau toli nuo 
Amerikos krantų: 1942 me
tais Šiaurinėje Afrikoje, 
1943 m. Italijoje, Kasino 
fronto apkasuose, ir 1944 m. 
Vokietijoje — nelaisvėje už 
spygliuotų vielų tvoros. 
“Malonūs” prisiminimai 
man šį straipsnį berašant.

Kalėdos, praleistos fron
te, jokių ypatingų prisimi
nimų kaip ir nėpaliko. Kul
kos zvimbė, taip pat, kaip ir 
kurią kitą dieną, artilerijos 
sviedniai sprogo, nešdami 
mirtį, kur tik nepasisuko, 
pagieža ir neapykanta ka
reivių veiduose. Kiekvienos 
dienos nutikimai, — tai ir 
Kalėdos jų nepakeitė. Vo
kietijos bažnyčiose giedojo 
chorai, meldėsi Dievui, kad 
pergalė būtų, jų rankose, 
kad jų sūnūs sugrįžtų svei
ki ir gyvi. Amerikos žmo
nės meldėsi tam pačiam Die
vui, kad jų artimieji nebū
tų sužaloti, išliktų gyvi ir 
pergalė būtų greita. Ponas 
Dievas nežinojo kieno klau
syti, tad žudynės ėjo nor
malia vaga, kas dieną tam 
tikras jaunuolių skaičius 
buvo braukiamas iš gyvųjų 
tarpo. Jų motinos ir kiti 
artimieji neturės jų prie šių 
Kalėdų stalo.

Prieš pat Kalėdas mus 
pervežė didelėn belaisvių 
stovyklon, netoli Municho. 
Per tūlą laiką buvome va
rinėjami nuo Ainošiaus prie 
Kaipošiaus — nežinojome, 
kas dedasi mūsų frontuose. 
Ten sutikau tikrą interna
cionalą: visi karo belais
viai. Kai kurie iš jų net nuo 
pat 1934 m. Žinios įvairių į- 
vairiausios. žodžiu, daug 
sužinom ir tuo pat nieko ti
kro nežinom. Kalėdos arti
nosi. Mes nors ir toli nuo 
artimųjų, bet kanuolių gar
sai mūs nebebaugino, tad 
buvo laiko ir progos pagal
voti apie Kalėdas.

Kūčių vakarą lenkai su
rengė savo barake pramo
gėlę, talentingesni padaina
vo, kiti paskaitė savo poezi
jas, ta proga parašytas. 
Liūdna nuotaika matėsi vi
sų veiduose, bet vis dėlto 
pilna vilčių. Mes kentėjome 
už puikų tikslą, už sunaiki
nimą nacizmo, už kovą žmo
nėm laisviau gyventi. Nors 
ir vokiečiai skelbė tuo laiku, 
kad Amerikos ir anglų ar
mijos pergyvęna didžiausias 
tragedijas, kad jų naujas 
ginklas, V-2, beveik suginė 
visus amerikonus į marias, 
mes žinojome, kad bus ga
las nacizmui ir jis gyvena

karo veteranams

Rašo Petras Velykis
savo paskutines Kalėdas, o 
mums jų daug dar prieš a- 
kis ir savaime dar daugiau 
linksmesnęs. : :

Mūsų viltys dalinai’ išsi
pildė. Nacizmas gavo galą. 
Prasikaltėliai to pragaištin
go' karo yra baudžiami. 
Mes turėtume manyti, kad 
kovoms galas pasibaigė ir 
mūsų dienos vėl prasideda. 
Apsidairius ir pagyvenus 
kai kurį laiką toli nuo karo 
pabūklų, tenka pagalvoti, 
ar mes ten vargdami, auko
dami puikiausius savo jau
nystės metus, sveikatą, pil
nai atsiekėme, ko mes sie
kėme, ar mūsų darbas yra 
įvertintas, ž ' - •
■’• Kartu .-yra tą išsireikšti, 
kad ne. Sugrįžę mes turime 
pradėti, kur mes palikome, 
vyriausybės pažadai visokia’ 
pagalba
liko tik puikiu anekdotu. 
Tikslas, 
vome, 
įgyvendinamas. Mes karia
vome prieš priespaudą, 
prieš pavergimą, už teisę 
žmonėm laisvai apsispręsti 
kokią valstybinę santvarką 
jie nori turėti.

Pažiūrėkim, kas dedasi 
plačiame pasaulyje šian
dien. Indonezijos žmonės y- 
ra žiauriausiai žudomi ang
lų ir hollandų, nes jie rei
kalauja sau teisės gyventi. 
Jie nebenori priklausyti po
niai Vilhelminai, hollandų 
karalienei, kurį savo tikrą 
tautą paliko “Dievo valiai,” 
kada naciai užpuolė. Kinie
čiai žūsta tik dėlto, kad 
saujalė kapitalistų nori juos 
pavergtais laikyti, o. jie ko
voja už teisę gyventi. Mūsų 
Amerikos jaunimas praran
da gyvybes Kinijoje ir šian
die, kada karas jau ilgokai 
pasibaigė. Žūsta kovose su 
žmonėmis už principus, už 
kuriuos jie patys tik taip 
nesenai kariavo, už teisę 
laisvai gyventi ir teisę kur
ti geresnį rytojų.

Kalėdos jau tik ant no
sies. Pagalvokime, ar iš tik
rųjų mes būsim linksmi 
švenčių metu, kaip aš kad 
viršuj rašiau, — tą visą 
apsvarstę. Ar tas Kalėdų 
pyragas bus saldus tai moti
nai, kurios sūnus tik ką gy
vybę prarado Kinijoje ne 
savo tautos bei darbo žmo
nių reikalus gindamas?

Šios Kalėdos, pasirodo, 
nėra tokios, kaip mes metai 
atgal svajojome, kad būtų. 
Vienas karas pasibaigė, bet 
žmonių kovos tik prasidėjo. 
Streikai po visą plačiąją A- 
meriką, žmonės pikietų lini
jose nebus perdaug kalėdi
niai nusiteikę, darbininkai 
paleisti iš darbų nesidžiaugs 
perdaug Kalėdų šventėmis. 
Pasirodo, kad Kalėdos ne
bus šiemet linksmybių šven
tė, gimimas “Atpirkėjo” už 
griekus žmonių nenuteiks, 
kaip kad bažnyčia moko.

Kada darbo žmogus lai
mės savo kovą už teisę gy
venti, kada jo rytojus bus 
aprūpintas, tada galės link
smai Kūlėdas švęsti, bet ta
da jam Kalėdų daugiau ne

kas 
tik 
pa-

už kurį mes karia- 
toli gražu nėra

JIEŠKO PRIEKABIŲ 
PRIEŠ PIKIETUS

Detroit. — General Mo
tors j ieško priekabių išgau
ti plačiam teismo ihdžbnkši- 
nui, kuris uždraustų strei- 
kiėriams pikietuot tos kor
poracijos fabrikus abelnai. 
Kol kas General Motors, iš
gavo teismo įsakymą kad 
strėikieriai laisvai prafeištų 
jos raštininkus. , '

: Ax.’’. &

junga Irane; — pareiškė kratiniai Amerikos lietuviai 
turėjo savo Suvažiavimąmajn tūįas ąsųiiio..

. -L- KoWa beda? — klau-'Pittsburghe, ten kunigų lei
siu jo.V : įdžiamos “Žinios” taip biau-

Girdi, ji nori šeimininkau- |rįąi melavo apie tą suvažia- 
ti;Irane; o ten yra daug a- vimą, kad ir labai tikin- « a a a « • ■ — —    ? __ __lie jaus, kurį mes ir Anglija 
galėtume naudoti.

— Na, klausyk, — pareiš
kiau aš. — Jei mes ir Ang
lija galime ir bandome nau
doti Irano aliejų, tai kodėl 
Sovietų Sąjunga negali? 
Kuo mes esame geresni už 
Sovietus? Prieg tam, juk 
tai jų panosėje mūs tas dar
bas būtų.

Na, ką gi mps sakytume, 
jei, sakysirn, Męksikoj^prie 
pht mūs rų ’̂eži^ūs; iš Euro
pos ar Azijos kokia kompa
nija, arba Sovietai bandytų 
aliejaus, anglies ar kokios 
kitos medžiagos šaltinius 
išnaudoti? Mes netik pro
testuotume; bet net kariuo
menę siųstume parubežįn, 
kad tokį žygį sulaikius. Ar 
ne taip?

— Rodosi, 
nusivoki šiuo 
sakė jis.

ciam pavapi jonui . ausys 
raudonuotų, jei jis būtų bu
vęs tame suvažiavime, viską 
girdėjęs ir matęs.

Ar toli, kunigėliai, nuei
site su savo melais? Dau
giau jūs meluosi t, mažiau 
parapijom! turėsite.

. Pr. Jo-nis.

; Washington. — Anglų- 
ąftierikonų komisija po nau
jų metų pradės nagrinėti 
faktus dėlei žydų priėmimd 
į Ėalestiną.

tu pusėtinai 
reikalu, —at-

daug Ameri-Kodėl tiek 
kos lietuvių pasitraukė nuo 
Romos katalikų bažnyčios?

Daug žmonių šitą klausi
mą gvildena. Visi aiškiai 
žinome, kad milžiniška dau
guma Lietuvoj gimusių ir 
augusių lietuvių yra buvę 
Romos katalikų bažnyčios 
pasekėjais.

Man rodosi, kad svarbiau
sia priežastis yra tame, 
kad kunigai yra dideli me
lagiai. Aš čia nekalbu apie 
tikėjimiškas dogmas, bet 
apie svietišką žmonių gyve
nimą.

Kunigai niekuomet neap
sėjo be melų, šmeižtų. Jie 
tą vartojo ir vartoja.

Paskutiniai įvykiai vi-

LAISVES 
BANKIETAS 

IR 

BENDROVES 

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Ko-operatyvės 

Spaudos Bendrovės ir 
Laisves Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
Sausio-Jan. 27, 1946, pra
džia 10 vai. ryto, Grand 
Paradise Salėje, 318 
Grand St.',' Brooklyn, N.Y.

Po suvažiavimo bus 
bankietas, tose pačiose 
salėse. Kadangi valgiais 
aptarnavimas įvyks atski
roje salėje, tame pačia
me budinke, tai didžiojo
je salėje šokiai tęsis be 
pertraukos nuo 6:30 vai. 
iki vidurnakčio.

fr

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

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

Prarūgę Viduriai
Drauge daktare. Jau bus 

bent keli mėnesiai, kaip aš 
jaučiu viduriuose kokius tai 
skausmus, gnaibymą. Kartais 
vienoj vietoj skausmas sužny
ba, kartais kitoj. Kartais po 
krūtine kaip ir koks karštis ar 
deginimas jaučiamas. Ii> tas 
skausmas nestovi vienoj vie
toj, bet vaikščioja po visus vi
durius. Kuomet nueina į že
mutinę pilvo dalį, gazai pra
sišalina, ir tuomet jaučiuos ke
lias minutes sveikas. Kai gu
liu naktį, to skausmo nejun
tu, arba visai mažai te juntu 
Kartais atsikėlęs, jaučiu ir net 
girdžiu viduriuose kokį ta 
gurguliavima. Esu 35 metų vy
ras, nerūkau ir negeriu svai
ginančių gėralų; mėsos taipg 
labai mažai valgau.

Vietos gydytojas man sake 
kad tai gazai, ir davė nuo j’ 

'tokių piliulių, bet aš nedaup 
ką nuo jų geriau jaučiuoš. B' 
to, būna tokių dienų, kad a.? 
jaučiuos ir visai sveikas, be' 
paskui vėl kelias dienas jau 
Čiu vėl tuos pačius skausmus 
Mano darbas lengvas, bevei] 
visą, laiką turiu stovėt.

Malonėkite, (laktate, duot 
patarimą per Laisvę,' kaip a' 
galėčiau atsikratyti tos nema 
lonioš ligos. Iš kalno dėkui.

Atsakymas.
Jūmš, Drauge, veikiausia 

bus perdaug rūgimo viduriuo 
sch Labai paprastas ir labą 
dažnas čionai reiškinys. Ir t< 
rūgimo ir dujų’ vieni tik kokio 
piliUleš (dažninusia prieši’ūgš 
thiėš, antiądiJy riėišįydyš. TiJ 
tam kartui kiek palengvini? 
itad pastoviai sutaiisyt vfdū 
riūs, reikią gerai balanšuoto 
negadinto maisto. Ir reikid dtt-

)

dėčkui daug vitaminų ir mi" 
neralų. Jie ir yra tas cemen
tas, kurs padeda sutvirtint ir 
ųžlopyt vidaus pamušalus ir 
plėves, padeda atgaut visą Or
ganizmą.

Vyras, kad nerūkot ir svai
galų nevartojai! Ranką už 
tai! Tokiam malonu ir kas pa
tart, nes žinai, kad išeis ant 
gero. O kai mėsos, tai gal be 
reikalo taip mažinat. Mėsa 
pat, savaime, šviežia, liesa mė
sa rūgimo ir gazų nedaro. 
Daugiau to pridaro ančliavan- 
tižiai, skrobylai, nebegyvi mil
tiniai valgiai, iš baltučiukų, 
chemiškai gazais baltintų mil
tų, nu maltų, iškoštų, išvogtų— 
ir paskui visaip su riebaląis 
maišytų, permaišytų, kad ką 
iš jų iškepus, išspirginus.

Perdaug siaurai neūžsibrėž- 
\itc ąau dietos.. Viso ko rei
kia. Tik kramtykite viską ge
rai ir rupienos nerykite, kad 
plėvelių nedraskytų. Nereikia 
acto (uksuso), muštardos, 
smarkių prie valgių, priesko
nių, mirkalų, perdaug drus
kos, pipirų. Greta sąmoningai 
pasirenkamo maisto, nuolat 
imkite vitaminų ir- mineralų. 
Jei piliulių ar tablečių pavi
dale, tai po bent kelias laikė 
valgymo, kartu su maistu.

Kol kas, imkite ir kokių 
priešrūgštiminių miltelių (ari- 
tiacid powder), po šaukštelį 
po valgio arba už kokios ge
ros valandos po valgio.

Prię.darbo, sakot, turite^sto- 
yėt. Bandykite kiek vaikštinė
ti, trepinėti, kad raumenys rit
mingai judėtų ir kraują vari
nėt padėtų. .Giliai 
lute. Pasivaikščiokite, pagim 
iiastikuokite, kūliu p aš į va 
Įjokite, žagrę past 
do linkite po IMšą.
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NACIŲ UŽRAŠAI IR ĮSAKYMAI ĮRODO ŽVĖRIŠKUS JŲI ŽYGIUS
Nurnberg, Vokietija. — 

Nacių dokumentai tikrai 
apkaltina juos. Talkininkai, 
čia teisdami karinius vo
kiečių piktadarius, panau
dojo oficialius jų pareiški
mus, įsakymus, dienynus, 
paveikslus ir kitus doku
mentus.

Teisme buvo parodyti to
ki nacių nufotografuoti ju
damieji paveikslai:

Vokiečiai užpuolė žydus. 
Nuogos žydaitės bėga sker
sai kiemą. Vokiečiai muša 
žydus. Vokietys, vydamasis 
žydę, drasko drabužius nuo 
jos. Gatvėje guli penki už
mušti žydai; iš vieno galvos 
kraujas bėga. Vokiečiai už 
plaukų velka žydę skersai 
gatvės.
Badu Marinimas ir Tiesio

ginis žudymas
Talkininkai sučiupo die

nyną* Hanso Franko, nacių 
general-gubernator. Lenki
jai. Frank rašė savo dieny
ne 1941 m. rudeni: 

v

“Aš visai atvirai jums pa
sakysiu, kad žydai turi būti 
išnaikinti. Manau, jūs sutik
site su šia mano taisykle —

gyvena stovyklose. Jose yra 
21,156 žydai, bet jų skaičius 
nuolat mažinamas.

“Išimta apie 12 kilogra
mų (apie 25 sv.) aukso iš 
jų dantų.”

“Varšavoj Jau Nėra 
žydijos”

Varšavos nacių policijos 
vadas 1943 m. gegužės 16 
d. raportavo:

“Jau nėra Varšavoje get- 
■ to” (žydam gyventi skirtos 
! vietos).

“Žydų ir banditų pasi
priešinimą mes sulaužėme, 
i visomis jėgomis begailestin- 
igai veikdami dieną ir nak
tį. Aš nusprendžiau sude
gint visą žydų gyvenamą 
vietovę, bloką po bloko.

“Gana dažnai žydai, ne- 
pakęsdami karščio ir bijo
dami gyvi sudegt, šoko že
myn nuo aukštesniųjų lubų. 
'•Nors jie susilaužė kaulus, 
J)et vis dar mėgino per- 
i šliaužti skersai gatvės į na
mus, kurie dar nebuvo pa
degti arba tik dalinai degė.

“Naktį mūsų žvalgai-jieš- 
kotojai, apsivynioję skudu
rais kojas (garsui paslėpti),

rių sunaikinimas gali būti'lipo žydam ant kulnų. Ne- nias savo kaimynams.
■ * ” 1 ’ “Tik per nuolatinį, neat- įrodytas. Čia reikia pridėti! retai jie pagaudavo ir už

mušdavo žydus, kurie jieš- laidų darbą mum pavyko tam tikrą skaičių žydų, ku
lkoj o maisto arba nešė ži- isugaudyt 56,065 žydus, ku- rie žuvo gaisruose ar eks-
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daugiausiai mes gailėsimės 
tiktai vokiečių ir nieko dau
giau pasaulyje. Aš esu nusi-
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0 GRENADE-TEAR
<8> grenade-irritant

T H. MURPHY 
COLONEL,CWS - CHEMICAL OFFICER

Pulkininko T. H. Murphy’o planas, pagal kuri Amerikos kareiviai labinami, 
kaip ašarinėmis, troškinančiomis ir dūminėmis bombomis pult streikų pikietinin- 
kus. Pateisint atakoms prieš streikierius, jie čia pavadinti “riaušininkais, stab
dančiais karini darbą.”

plozijose, bet tokių skaičius 
dar nepatikrintas.”

Mirties Vežimai
Žemesnysis nacių smogi

kų vadas dr. Becker rapor
tavo aukštajam smogikų 
vadui Rauff’ui Berlyne 
1942 m. gegužės 16 d.:

“Jau pataisyti D ir C 
grupių vežimai su būdomis.

“Jais išvežami asmenys 
paprastai žudomi už 10 iki 
15 kilometrų nuo vieškelių 
ir sunkiai prieinamose vie
tose, kurios šlapiame ore 
visai neprieinamos.

“Jeigu asmenys supranta, 
kad jie vedami ar vežami į 
žudymo vietą, jie pradeda 
bruzdėti, o to reikia vengti.

“Buvo įsakyta taip nutai- 
syt grupės D vežimus, kad 
jie atrodytų, kaip gyvena
mieji namukai ant ratų. 
Ant abiejų vežimo šonų bu
vo uždėta langinės, pana
šios kaip ant ūkininkų na
mų. Bet gyventojai sužinojo 
ir pavadino juos mirties ve
žimais.

“Baisiai blogi keliai iš- 
i klibina bei praardo tuos ve
izimus (kuriuose žmonės žu-

INDONEZIJA - JOS PLOTAS, GAMTOS TŪRIAI IR GYVENTOJAI
teikęs taip, kad žydai turi 
išnykti. Mes turime naikin
ti žydus, kur tik juos už
tinkame.”

1942 m. rugpjūčio 24 d. 
Hans Frank štai ką pasi
žymėjo savo dienyne:

“Beje, mes nusmerkiame 
badu mirti 1,200,000 žydų 
(Lenkijoj). Jeigu žydai ne
išmirs badu, tai tikimės pa
naudot greitesnes priemo
nes prieš žydus.”

Giria Kauniškį Pogromą
Nacių Veikimo Grupė A 

slaptame savo raporte aukš
tesniajam vadui rašo:

“Mūsų saugumo policijos 
pareiga buvo sukelti judėii-

■Į , , . . , OHIO 11UM1 1 JTYXCl ouvv
mus, kad gyventoja, patys— spublika. _ Washingtono 
kuo greičiausia, apsivalytų : • g6 užteplioti a.

noriai dar pirmą kartą ta 
tai padarė Kaune. Klimai- 
tis, savanorių grupės vadas, I 
įvykdė pogromą taip, kad 
pašaliniai žmonės nepaste- b^d£a; di 
bėjo, jog tai padaryta pagal sprogdiįdami

Mažiukė europinė Holan- į Tai 600 mylių ilgio sala, ku- 
dijos karalystėje pirm karo irios plotis siekia nuo 40 iki 
valdė milžinišką Indoneziją, 1125 mylių.
kurią holandai vadino Ryti- Į' Didžiumoje Javos klima. 
ne Rolandų Indija. ^tas kar§tas jr europiečiams

' Holandija, tiktai 12,682 i bei amerikonams nelabai 
ketvirtainių mylių valstybė-l sveikas, bet aukštesnėse vie- 
lė su 9 milionais gyventojų, I tose oras malonus, 
sauvališkai naudojo Indone-1 
ziją, turinčią 735,168 ket- ■ 
virtainių mylių plotą ir dau- 
giau kaip 72 milionus gy
ventojų.

Dabar anglai stengiasi 
vėl Holandijai pajungti In
doneziją. Amerikiniais tan
iais ir kitais pabūklais jie 
įpuola indonezus, paskelbu
sius nepriklausomą savo

Per aštuonetą mėnesių, 
i nuo kovo iki lapkričio, daž
niausiai lyja. Javos kalnai 
pakilę iki 12,000 pėdų aukš
čio, bet kalnų šonai iki 10,- 
000 pėdų gausingai apžėlę 
miškais ir įvairiais auga
lais. Saloje yra 43 ugnia- 
kalniai - vulkanai, bet pas
kutiniais laikais tik keli ug- 
niakalniai teveikia. Upės 
bendrai nedidelės ir tik kai 
kurios tinka garlaivams 

merikinius tankų ženklus.— plaukiot, bet jos baisiai iš- 
1 siun- tvinsta lieting. sezone. Ja- 

japonus į mūšius vos pakraščiuose yra įva- 
lias tinkamų dideliems lai
vams prieplaukų.I

Anglų komandieriai 
!čia ir
prieš indonezus. Už tautinę i 

| indonezų kovą anglai juos 
degindami ir

. . v. - . i ■. dpi utį uiiiuaiiu gyventojuvokiečių Įsakymą ar pakur- * ir mieste|^ 
stymą. >

“Pirmajame pogrome nuo Indonezija buvo gamti- 
gruodžio 25 iki 26 d. lietu-Iniai turtingiausia pasaulyje 
viai savanoriai užmušė dau- kolonija. Oficialiai Indone
sian kaip 1,500 žydų, pade- i zijos valdovai buvo holan- 
gė kelias žydų bažnyčias ir dai, bet po holandiška iška- 
sudegino žydų gyvenamą ba ten viešpatavo anglų ka- 
vietą, apie 60 namų. Seka- pitalas.
momis naktimis panašiu bū- Indonezų Salynas. 
du buvo pasielgta su kokiais ..
2,300 žydų taip, kad jie dau- Indonezija susideda iš 
giau niekam negalės kenk-Jų, esamų tarp Azijos 
ti. Šie apsivalymo veiksmai įmyno, Australijos ir Filipi- 
sklandžiai išėjo todėl, kad nų. Tos salos yra karštaja- 
Karinė Vyriausybė suprato me žemės rutulio ruože, ek- 
dalyką — jai buvo iš anksto Ivatoriaus (pusiaujo) srity- 
apie tai pranešta.

“Čia paduodame nužudy
tų asmenų santrauka: Lie-

nužudyta 80,311 žydų ketvirtainių mylių ploto

Derliai ir Mineralai
Šioje saloje puikiai auga 

įvairūs javai, vaisiai ir dar
žovės; plačiai auginama ar
batžolės, cukrinės nendrės, 
kava, tabakas, kakao (co
coa) riešutai; gaminama di
džiuliai kiekiai chinino vai
sto iš cinchonos medžio žie
vės; auginama kapok me
džiai, nuo kurių vaisių ima
ma plušai, naudojami mat
racams (čiužiniams) ir min
kštoms kėdėms; dibbama 
valgomieji aliejai iš palmių 
riešutu, ir t.t. Tankūs miš
kai pilni kietmedžių “teakų” 
ir kitų naudingų statybai 
medžių.

Iš Javos žemės buvo iš
traukiama labai daug žiba
lo (naftos). Joje yra turtin
gi sluoksniai cinos, aukso, 
sidabro ir anglies.

O milžiniški geležies klo
dai Indonezijos salose dar 
beveik nepraimti.

Guma
Vienas iš svarbiausiu 

donezijos produktų yra 
ma (robas). Įvairiose indo- 
nezų salose ošia didžiuliai 
gumos medžių , miškai. Iš 
medžių leidžiama savotiška 
“sula”, vadinama latex, o 
latex perdirbamas į gamti
nę gumą.

Karo metu esame susipa
žinę Amerikoj su dirbtine 
guma, gaminama iš žibalo 
bei alkoholio; ir žinome, jog 
dirbtinė guma dar neprilyg
sta gamtinei.

Indonezų salos pirm karo 
duodavo daugiau kaip treč
dalį visos gumos pasaulyje, 
būtent, 37 nuošimčius pa
saulinio natūralės gumos 
kiekio.

Holandai ir anglai turėjo 
tarptautinį gumos trustą. 
Jie dažnai tyčia mažindavo 
gumos gamybą, kad pabran
gintų jos kainą. Ne kartą

In- 
gu-

sa- 
že-

je- 
Didžiausios indonezų sa

los yra: Borneo su 290,000
L^2 komunistų; Latvijoje Sumatra"- 163,138 ketv! 
30,020 žydai ir 1,84a komu- mylių> Java _ 50 000 ket. 
* 4 1 * 1 • 1 1^ i virtainių mylių ir Celebes—ir 684 komunistai; Baltaru- 38786 mylių Be to> Indone. 
sijoj nužudyta 7,620 žydų. zjja apjma daugybę kitų 

Galicijoj
Nacių apskričio vadų ir 

policininkų raportas aukšta- i 
jam policijos vadui Rytuo- ' 
se, generolui Krugeriui ar- turtais ir gyventojų skai- 
ba jo pavaduotojui sako: čium yra svarbiausia Indo- 

“Galicija jau apvalyta nezijos sala. Ji turi daugiau 
nuo žydų, apart tų, kurie (kaip 42 milionus gyventojų.

salų ir saliukių.
Java

Java su savo gamtiniais

Jei ne Vargai ir ne Bėdos, tai Kasdien Būtų Kalėdos
Kas gi mus spaudžia, 
Kas gi mus skriaudžia, 
Žmogau — 
Nelaimingas žmogau! 
Tavo paties 
nenaudota ranka, 

Tavojo proto 
žinyba menka!

Kas tave stumdo,
Kas tave grumdo,
Žmogau —

silpnadvasi žmogau?
Vergo dvasia,

baudžiavos įkalta,
Mokslo stoka,

ir tvarka prakeikta!

Ne visados išmintinga at
leisti tiems, kurie nežino, ką 
daro; verčiau tokius su
drausti ir pamokinti—kad 
žinotų, ką jie daro.

Eidamas į naujus patyri
mus būtinai iš anksto pasi
ruošk ir naujus išėjimus.

Šiaudinis draugiškumas 
greitai lūžta.

Švankioj atmosferoj 
kvepalai dvokia.

ir

Visokios ceremonijos, 
praktišku atžvilgiu, yra tik 
eikvojimas laiko.

Rizikuojant visuomet rei
škia turėti gerą atsargą re- 
I zerve.

Gyvenant AĄierikoj, viso
kios rūšies nepasisekimai 
yra tik tos dienos nepasise
kimai; kitą dieną gali būti 
pasisekimai — arba kitokį 

i nepasisekimai.

Tvarka betvarkėje — vis- 
I tiek ne tvarka.

Kas eina į spaudos biznį, 
tai eina į didelę garbę, arba 
— į didelį raketą.

Neverta nieko veikti už 
padėką ten, kur padėka yra 
pigesnė už grybus.

Vienas po kitam pakratė 
kojas daug “nepriklauso
mų” lietuviškų žurnalų. Ar 
tai ženklas, kad laipsniškai 
einama prie tokios periodi
nės spaudos galo?

Su savo viršininkais rei
kia sugyventi kaip su ugni
mi, — moko Diogenas,—ne
būt prie jų per daug arti, 
kad neapsidegintum; taipgi 
nebūt nuo jų per daug toli 
— kad nesušaltum.

Silpnumas abiejose pusė
se — barnius pagimdo.

Lengva duona ir minkšta 
kėdė dvasiniai greičiausia 
pasendina.

Teisdamas kitus, žmogus 
dažnai dirbo veltui, dažnai 
klydo ir lengvai nusidėjo; 
bet tikrindamas ir teisda
mas pats save, visados tu
rėjo vaisingas pasekmes.

Jeigu sunkiai dirbdamas 
neužsitarnauji privilegijos 
būti laisvesniu — ne savo 
čeverykais vaikščioji.

Anot tautosakos, jei ne 
vargai ir ne bėdos, tai kas
dien būtų Kalėdos. Taigi, 
linksmiausių Kalėdų visiem 
ir kasdien!

Pr. Krienas.

holandai-anglai taip išpūtė 
gumos kainą, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė turėjo 
protestuoti.

Indonezijos žibalo pra
monė taip pat buvo anglų- 
holandų trusto rankose.

Gyventojai
Indonezijos žmonių dau

guma yra vadinamos mala- 
jiečių kilmės ir mahometo
nų tikybos. Jų kalboje daug 
ir sanskrito kalbos reiškinių. 
Indonezai, kaip ir malajie- 
čiai, yra rusvos spalvos, ne
dideli, bet stiprūs ir pasi
žymi kaip jūrininkai. Mala- 
jiečiai, beje, jau nuo senų 
laikų buvo pasiekę aukštoką 
kultūros laipsnį. Be kitko, 
jie patys išrado sau raštą ir 
paraką.

Iš Istorijos
Dėl Javos, Borneo ir kitų 

Indonezijos salų per šimt
mečius varžėsi Ispanija, 
Anglija, Holandija, Portu
galija ir Francija. Nuo 1610 
metų holandai pradėjo imt 
viršų prieš nepriklausomas 
indonezų karalystes bei ku
nigaikštystes Javoj ir kito
se salose. Vienu tarpu ang
lai buvo užėmę Javą ir val
dė ją iki 1817 m., iki Ho
landija išstūmė anglus lau
kan. Bet Anglija tebevaldė 
šiaurvakarinį Borneo salos 
ruožą iki paskutinio karo.

Japonai 1942 m. pavasarį 
užėmė Javos sostinę Batavi- 
ją, kuri yra ir visos Indonę- 
zijos sastamiestis. Japonai 
viešpatavo Indonezijoje, iki 
talkininkai privertė Japoni
ją pasiduoti.

Holandų Valdžia
Holandam bešeimininkau

jant pirm karo, indonezai 
neturėjo jokios tautinės sa
vivaldybės. Vyriausią Indo
nezijai valdovą, general-gu- 
bernatorių skyrė Holandijos 
karalė. Ji taip pat skyrė ge- 
neral-gubernatoriui patarė
jus ir įstatymų leidimo ta
rybą.

Holandai spaudė ir iš
naudojo indonezus net žiau
riau, negu japonai, kaip sa
ko tūli pranešimai.

J. C. K.

domi nuodingomis dujo
mis). Aš todėl įsakiau mū
siškiams kuo toliausiai lai
kytis nuo tų vežimų, kuo
met juose paleidžiama du
jos, kad tos dujos negalėtų 
pažeist mūsiškių.

“Aš norėčiau kreipti jū
sų dėmesį į šitokį dalyką. 
Kelios grupės mūsų karei
vių patys iškrovė laukan 
nužudytų lavonus. Aš pri
miniau jų komandieriams, 
kad tas darbas gali padaryt 
begalinės žalos mūsų karei
viu dvasiai ir sveikatai. Tie 
vyrai skundėsi man galvos 
skaudėjimais po kiekvieno 
iškrovimo. Tačiaus koman
dieriai nenori pakeist savo 
įsakymų: jie bijo, kad jeigu 
belaisviai būtų pašaukti 
prie to darbo, tai jie galėtų 
pasinaudoti proga ir pa
bėgti.

“Dujos dažniausiai ne 
taip leidžiamos, kaip reikė
tų. Vežikas, norėdamas 
greičiausiai atlikt savo dar
bą, kuo smarkiausiai jas 
paleidžia (į vežimo būdą). 
Nusmerktieji šitaip yra už- 
troškinami, o jeigu dujos 
būtų leidžiamos taip, kaip 
suplanuota, tai jie tik už
snūstu ir numirtu, v v

“Mano patvarkymai įro
dė, kad jeigu tinkamai nu
statytas dujų leidimas, tai 
belaisviai ramiai užmiega ir 
greitai numiršta. Šitaip da
rant, lieka neišsikraip^. 
Veidai ir kaliniai neprilei
džia mėšlo, kaip kad pir
miau.

(Pasirašo) D r. Becker.” 
Gyvų Deginimas Daržinėse

General, vokiečiu-komisa- 
ras Kube 1943 m. liepos 18 
d. parašė tokį skundo laišką 
“Ostlando” valdovui Alfre
dui Rosenbergui:

“Kad su žydais specialiai 
elgiamasi (be teismo žu
dant), apie tai jau neverta 
kalbėti. Bet kovos būdai 
prieš ‘govėdas’ labai abejoti
ni. Nužudyta iki 5,000 tokių, 
kurie buvo nužiūrimi kaip 
govėdų nariai... o mano su
pratimu jie būtų, su mažo
mis išimtimis, tikę versti
niems darbams Vokietijoje.

“Užrakint daržinėse vy
rus, moteris ir vaikus ir pa
degt jas, man rodosi, netin
kamas būdas kovai prieš 
govėdas net ir tokiuose at
sitikimuose, kur norima gy
ventojus išnaikinti... Tatai 
baisiai kenkia mūsų gar
bei.”
Aukso Lupimas iš Dantų 
Nusmerktiems Minske 
Kalėjimo viršininkas Gu

enther 1943 m. gegužės 31 
d. rašė savo laiške genera
liniam nacių komisarui 
Minske, Baltarusijoj:

“1943 m. bal. 13 d. buvęs 
Vokietijoj dentistas Ernst 
Israel Tichauer tapo čia į- 
kalintas. Nuo to laiko jau 
išimti visi auksiniai vokiš
kų ir rusiškų žydų dantų 
užtaisymai (naudojant den- 
tistą šiam darbui). Taip vi
suomet daroma už vienos 
kitos valandos pirm nužu
dymo.

“Nuo 1943 m. bal. 13 d. 
čia nužudyta 516 vokiškų ir 
rusiškų žydų. Apie pusė tų 
žydų turėjo aukso dantis bei 
auksinius dantų užtaisymus.

(Pasirašo) Guenther.”
(Tąsa 5-me pusi.)

I
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Jonas Marcinkevičius

Nerami Fantazija
Skiriu lietuviškojo Raudonosios Armijos 

junginio 3 metu sukakčiai paminėti
(Fragmentas)

I
Ties Volgos pakrantėm didingi, 
Vienos širdies, vienos tautos 
Pulkai stovėjo išrikiuoti 
Po kario priesaikos šventos.
Raudona vėliava kaip ženklas 
Tikrosios pergalės aukštai 
Prieš saulę garsiai plevėsavo — 
Kvepėjo oras ir laukai.
Tuomet jiems Vadas žodį tarė, 
Savo ranka parašė jiems: 
“Užpuolė priešas mūsų šalį, 
Gyvent ar mirti reik laisviems.”

Dainavo žydinčiai saulėtekiai 
Padangėj paukščiai supėsi, 
Į kovą mirtinę išėjome — 
Ji išsiliejo upėmis.

.7 Praėjo vyrai Oriolo žemę, 
Kur degė vandenys ir sniegas, 
Kur nuo granatų, sviedinių 
Dangus aptemo ...
Ir ėjo jie kaip vienas, — 
Nei šalčiai nesulaikė jų, 
Nei priešo plienas'

J

Atsiveria durys: 
“Sveikas, o sveikas!
Juk nesimatėm
Ilgoka? laikas!”
Įgriūva draugai,

Net malonu:
Čia Vladas Glemžą,

Čia Jurevičius Jonas,
Birutė, Kudla,

Maksimaitis,
Gužauskas, Volfsonas, 

Šarmaitis.
Tolkevičius, Kęselis, 

Jaunas Vaznelis —
Visi mūsų vyrai —

Kovūnai šaunieji,
Krįtę dėl laisvės ir kraują pralieję} 
Rods, kelias ir kelias, 
Ir sveikina ramų
Tarybų pilietį,
Ir nori su juo nuoširdžiai pakalbėti. 

“Sėskite, vyrai!...” 
Sėdas kovūnai, 
Viens rūko pypkę, 
Kits machorkę suka, 
Trečias įsibrėžia 
Drėgną degtuką.

Easton, Pa.

du

kad ruskai nemokam 
o už šmeižimą kliubo 
išgamom, ponas šlei- 
esi suspenduotas ant

ponas 
neprašy- 

nei perstatytas, pradėjo 
mokslišką” spy-

Nuėjo vyrai daugel mylių 
Krauju ir ugnimi, 
Visi kartojo Vado žodžius 
Priešą vydami.
Ten šermukšniai gailiai svyro 
Raudoni, liekni,
O širdis krūtinėj plakės 
Vargšė nerami.
Praėjo Polocką, Gudiją, 
Jau ir Zarasai:

i Ar surasi, ar pažinsi 
Tuos, ką palikai?
Ar neteks laukų žaliųjų 
Graudžiai apraudot, 
Ar sutiksi, kad galėtum 
Ranką kam paduot?
Ar nekrisi tu ant žemės, 
Kaip pakąstas lapas?
Žibute tu gal išdygsi

* Ant brangiosios kapo?
Ar nebus rasos lašelis
Ant žibutės žiedo
Toji ašara ant skruosto — 
Rieda nenurieda.
Ar neteks tau išgyventi
Tąjį skausmą didį,
Kad pažįstami, kaimynai 
Oro tau pavydi?
Ar nesiaučia šiaurūs vėjai

• Miestų pelenuose,
Ar bešviečia saulužėlė 
Gėlėtuos languose?
Ar užteks jėgų, broluži, 
Skausmui tam pakelti, 
Ar sutrypsi, nugalėsi 
Tu fašistą žaltį?

“Gyveni, broluži mielas,
Gyveni,
Nebeskraido priešo paukščių 
Šimtas devyni.
Neberiauksi tau granatos, 
Sviediniai!
Užmiršai kovos tu lauką 
Jau seniai.
Žlega tankai, švilpia kulkos,
Tu ramus,
Lietuvos žemelės vaisiai 
Tavo bus.
Mes tikėjomės, drauguži,
Kad tave nuves
Vado įsakas garbingas
Į kovos eiles.
Mes tikėjomės, kad širdį
Kietą tu turi,

! Kad kovosi, kol laimėsi, 
Kad kovot gali !”

Laikrodis su Šleivakoju 
Nudegė Liežuvius

Mūsų mieste yra tiktai 
kryžiokai. Save jie rekomen-
duojasi čyfais be armijos. Tai 
savotiškos rūšies gegutės, no
rinčios visiems pakukuoti pa
gal socialnaciškas gaidas ir 
visą svietą pamokinti, bet iš 
jų tų pamokslų tiktai visi juo
kiasi, nes šiendien mažai ką 
gali sumulkinti.

Viename Lietuvių 
Kliubo susirinkime 
Laikrodis, nei keno 
tas,
riest labai 
čių savo čirškiančiu baisu. Ma
nė, užhipnotizuos ne tiktai vi
są susirinkimą, bet ir visą svie
tą, ką ir jo prisiega - simpa
tija neabejojo, katutes paplo
jo. Laikrodis šaukė pilna ger
kle, kad kliubas turi siųsti de
legatus į Čikagą, Į kryžiokų 
socialnacišką - klerikališką su
važiavimą, kuris turės gelbėti, 
kad ir vėl Lietuvą pavergus, 
kad ir vėl geležiniais pančiais 
ją surakinus, kad ir vėl uždė
jus ant Lietuvos žmonių spran
do dar didesnę priespaudą už 
buvusią Smetonos diktatūrą, 
kad ir'vėl galėtų šaudyti lais
vus lietuvius, komunistus ir 
demokratiškai nusistačiusius 
žmones, ypač dabartinės Ta
rybinės Lietuvos pareigūnus. 
Bet, galų gale, taurusis Laik
rodis buvo priverstas savo 
smailą liežuvį prikąst, nes 
draugas S. Sharkys barkšt kū
jeliu į stalą: — Na, užteks, 
Laikrodi, tavo tų zaunų klau
syt. Mūsų “board direktoriai” 
tą jūsų šaukiamą suvažiavimą 
apsvarstė ir vienbalsiai atme
tė. Sėsk, sėsk, ponas. — Bet 
Laikrodis turėjo ir savo pagel- 
bininką, nelyginant, kaip ko
kią uodegą, tai yra iš praei
ties vadinamą gegutyte nu-

merio antro, Povilą šleivakojį, 
pusplikį, rudą, kuris šokosi 
ratavot savo poną Laikrodį. 
Šleivakojis atidarė savo kata- 
rinką, pradėjo šaukt, kad čia 
susirinko visi ruskiai, lietuviš
ki išgdmos, kurie rusiškai ne
moka kalbėti. Prezidentas 
barkšt į stalą kūjeliu: —Mes 
nekalti, 
kalbėti, 
mitingo 
vakoji,
30 dienų. — Vienas iš kliubo 
narių pasišoko ir užklausė 
šleivakojo: — Tai įvardink, 
kuris čia yra išgama?— šlei
vakojis paraudo, kaip vėžys 
ant skaurados. Atsikrankštė, 
nusispjovė: — Nagi tai tu, tu, 
lietuviškas išgama, raudonas 
benkartas!

— Ar gali prirodyt, kad aš 
benkartas ?

Kliubo nariai subruzdo rei
kalauti, kad už burnojimą 
šleivakojis putų suspenduoja
mas šešiems mėnesiams. Kiti 
reikalavo, kad būtų visai iš
brauktas iš kliubo. Ponas Šlei
vakojis raudo ir siuto, kad nie
kas nenori sėst Į jų pronaciš- 
ką vežimėlį. Ant galo unara- 
vai pareiškia, kad jis jokių 
kliubo suspendavimų nepaisys,

bet varys savo socialnacišką 
darbą, kurio jam niekas nepa
vydi. Vienas iš kliubo narių 
pasiprašė balso ir pareiškia, 
kad į jų tą Čikagos suvažiavi
mą suvažiuos tokie žmonės, 
kurie senais laikais tvėrė vi
sokias bendroves, Šerus žmo
nėms pardavinėjo, pinigus žė
rėsi šimtais tūkstančių, visiems 
prižadėdami aukso kalnus, 
pelnus ir dividendus tol, kol 
visos tos bendrovės subankru
tavo, o vadai ir visokie šule- 
riai susižėrė pinigus į savo ki- 
šenius. Visuomenė buvo pri
gauta.

Ponas Laikrodis atšovė, kad 
senais laikais buvo jie visi ne
patyrę. Dabar, esą, kas kita. 
Visi nusenę, išsitriksinę, kaip 
seni vilkai. Jeigu ir dingtų ko
ki visuomenės suaukoti pini
gai jų kiauruose kišeniuose, 
tai nei šunelis nesulotų.

Senas Eastonietis.

UNIJOS SKUNDAS PRIEŠ 
GEN. MOTORS

Detroit. — General Mo
tors pavarė iš tarnybos raš
tininkę Jane Kragh už tai, 
kad ji atsisakė eiti per pi- 
kietininkų liniją. CIO unija 
dėl to padavė skundą valdi
nei Darbo Santykių Tary
bai.

Lietuviškas
TRAKTYRIUS

Didelis pasirinkimas 
visokiu vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Joseph Garszva j
Undertaker & Embalmer f

Telef. HUmboldt 2-/964

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

L

L

&

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

“Vyrai, draugai jūs narsieji, 
Juk žuvote jūs,
Ir galvas seniai jau padėjot!” — 
“Oi ne! — Tolkevičius sako. — 
Visas pasaulis mus mato: 
Taiklią kulką
Į priešą paleidę, 
Gyvensime tūkstantį metų!” 
“Kovą mes tęsiam kaip tęsę — 
Juk dangus dar aptemęs, 
Mes kautis išeinam, kur Tilžė, 
Kur senolių žemė,” — 
Prašneko Vaznelis, 
Rūsčiai vartydamas 
Limito knygelę.

| MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
j GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. I
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
.vynai, geriausių 
bravorų alus ii’ 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

------- t-----------------
Patogiai ir gražiai 
Įruoštas atskiras 
kambarys užejimui 
grupėm s. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

t

Namų Savininkai!

Ir ėjo vyrai, 
Vis ėjo .. . 
Jie išvadavo žemę Žemaičių. 
Jie nepabūgo nei savo skausmo, 
Nei priešo kareivių skaičiaus. 
Džiaugėsi išvargus Lietuvos liaudis 
Lietuvio kovūno kraujas ir širdis. 

t

II •
Tamsi naktis, už lango vėjas, 

Lemputė spragsi, — taip malonu, 
Už sienos baras padavėjos, 
Kad trūko likerio talonų.
Sklaidau limitinę knygelę, 
Vartau ir duonos korteles: 
Šiandieną davė žuveles, 
Rytoj žadėjo po burnelę . . . 
Po darbo grįžęs mūs Narūnas, 
Kaimynas mano išdidus, 
Įkirto dvylika koldūnų,* 
O kas paliko — kai pabus. 
Dabar jau groja patefonas. 
Plokštelės čiulba kaip paukštytės. 
Jo kaklas buvo toks plonytis, 
Šiandieną jau raudonas.
Pasikviečia jisai prie stalo 
Du, tris kaimynus ir mane — 
Vaikutis šypsosi sapne, — 
Mes preferansą kalam ... 
Kaimynas sako: “Dar blogai, 
Šviesos nėrajvanduo nebėga, 
Tai šis, tai tas, ir vis vargai, 
Kai vėjas švilpia — neužmiegu.

Vieni vaizdai išnyksta, 
0 kiti sukyla prieš akis, 
Ir rodos, — mūšio laukas — 
Mano kambarys.

Nurimo vėtros... — Sudundėjo žemė, 
Jau už kalnelio dūmai kyla.
Tai Makšimaičio batarėja 
Vėl sudrumstė Nagorny tylą.

Tai jis: —
“Ugnis
Į priešo štabą!”.
Tai jis:
“Ugnis
į Švabą!” 

Sniegas švilpia, 
Sniegas kaukia 
Alkanais vilkais. 
Makšimaičio batarėja 
Spiaudo sviediniais. 
Tris paras jis nemiegojęs, 
Ūsai sniegu apšarmoję, 
Veidas baltas ir rūstus.

Dar po vieną, 
Dar po vieną

Į prakeiktus fašistus! 
Ir antra jau batarėja 
Spiaudo mirtino ugnim. 
Priešo štabas supleškėjo.
— Vyrai, drąsiai su manim! 
Tai skardus 
Gužausko balsus, 
Tai įsakymas 
Pirmyn!
Šliaužia pulkas, 
Puola pulkas, 

. Sniego pusnys
Jei būt įstiklinti langai.
Jei rastum kur šiltesnį butą” ...

Tai ko tu, Jonai, nustebai, 
Juk karo kaip nebūta?!

Tai jis:
“Ugnis
Už mūs Tarybų šalį!”

(Pabaiga (Sekančiame numeryj)

j GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

* Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 
į VINCU KRIAUČIŪNU

Jei jūsų namui reikia 
t naujo stogo ar jei stogas rei- 

■ ? kalauja pataisymų, Kriau- 
Ičiūnas jums atliks. Jei per 

stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

Senus Namus Apdarome šingeliais 
Ir Jie Atrodo Kaip Nauji

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitėsNational Alcala Industriesf
355 Union Ave. cor. Grand st., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-0753

L

s! i I

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 ŠEŠTADIENI

( 459 GRAND ŠT.
t (Skersai nuo Republic Teatro)

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

&
fpj

NOTARY
PUBLIC Ii

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MA

| CHARLES J. ROMAN |
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Laidotuvių _ 1 
Direktorius 1

* H
Liūdesio valandoj kreip- 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- 
mc modemišką patarna- ® 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- pjį 
sų šermeninė. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis xk 
būsite patenkinti. Pį

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

t
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Žemės Reforma ir Visuomeninio Gyveninio Demokratizavimas
šį straipsnį

E. Varga, plačiai 
apie pravedamą že- 
Rytinės ir Centrali- 
šalyse ir kaip ryšy

Nuo Redakcijos.
parašė žymus Sovietų Sąjungos 
ekonomistas 
aiškindamas 
mes reform*} 
nės Europos
su tuo keičiasi politinė padėtis 
tpse šalyse. Straipsnis verstas iš 
anglų kalboj leidžiamo žurnalo 
Maskvoj, “New Times.”

Šiais metais pravesta že
mės reforma išlaisvintose 
Rytinės Europos šalyse yra 
didelis įvykis socialės ir po
litinės svarbos. Ji apima 
panaikinimą feodalinių lie
kanų, kurios laikėsi nuo vi
duramžio laikų iki pat šių 
dienų ir kurios «savo įtekme 
veikė į kiekvieną visuome
ninio gyvenimo apsireiški
mą. Nuversdama reakcijos 
tvirčiausią ramstį, žemės 
reforma nutiesė kelią tikrai 
demokratinei visuomeninei 
sistemai tose šalyse, kurios 
iki šiol tikrenybėj neturėjo 
jokių politinio gyvenimo de
mokratinių formų.

Reikia pripažinti tą fak
tą, kad žemės reforma yra 
artimai susirišus su išlais
vintu šalių demokratinių 
spėkų laimėjimu. Didieji 
dvarai, kuriuos žemės refor- 
tna panaikino, buvo palai
das nuo feodalizmo. Tai 
buvo dvarponių viešpatavi
mas ant visų kitų visuome
nės klasių. O paprasti žmo
nės toj sistemoj neturėjo jo
kių teisių. Stambių žemės 
savininkų, dvarponių vieš
patavimas iškilo ir per dau
gelį šimtmečių laikėsi su 
pagalba savo daromos įtek
mės į visuomenę ir valdžią.

Darbininkas Bzvvo 
Prijungtas Prie 

Žemės.
Dešimts šimtmečių atgal, 

kuomet gyventojų skaičius

talistiniai santikiai, tai fe
odalinė tvarka atsidūrė 
priešgyniavime (kontradik- 
cijoj) su visuomeninės eko
nominiu pagrindu. Feoda
linis jungas patapo nebepa
kenčiamu valstiečiui. Kuo
met dvarponis ir jo- užlaiky- 
tojai tiesioginiai sunaudojo 
produktą, paimtą nuo val
stiečio, tai feodalinis išnau
dojimas pasireiškė tik pa
lyginamai siaurose ekono
minėse ribose. Dvarponiui 
nebuvo jokios prasmės imti 
daugiau iš valstiečio, negu 
jis gali sunaudoti. Bet kaip 
greitai susidarė galimybė 
paversti agrikultūros (že
mės) produktus į prekę, tai

—T—T”"*;—, i * j ■ ■- 
ir ‘ tokiuose įvykiuose, ku
riuose ir jis pats buvo. įvel? 
tas. Iš to galima suprasti,' 
kad prie tokių aplinkybių, 
kur visa galia ir autorite
tas prigulėjo didiesiems 
dvarponiams, paprasti žmo
nės turėjo demokratines 
teises tik iš vardo. Tokiose 
šalyse, pavyzdžiui, parla
mentarinė teisė kas liečia 
ventojų skaičių buvo tik 
juokinga žaismė — farsas. 
Balsavimas galėjo būt “sla
ptas,” bet valstiečiai ir že
mės ūkio darbininkai turė
jo balsuoti taip, kaip jiems 
dvarponis įsakė.

Nacių Raštai Įrodo 
Žvėriškus jų Žygius

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Europoj dar buvo mažas, mainas (pirklystė) ir pra- 
tai žemvaldžių klasė prie- dėjo plačiau išsiplėsti kapi-

\ r.—-v L Luj——i--------- »—: ■ 

LAISVĖS VAJUS

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.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Ukrainos Piliečių žudymas 
1941 m. gruodžio 2 d. vo

kiečių ginklų inspektorius 
Ukrainoj parašė sekamą 
skundo laišką generolui 
Thomasui, pramoninio gink
lavimosi galvai Beribe: 

“Specialiai policijos bū
riai suplanavo ir įvykdė žy 
dų šaudymą. Tatai padary
ta visai viešai, naudojant 
ukrainų miliciją, bet deja, 
dažnai ir mūsų kareiviai 
savanoriškai juos šaudė. 
Baisu, kaip tie žygiai buvo 

mokratijos kraštas, dvarpo-; padaryti prieš vyrus ir mo. 
taip greitai tos ribos prade- kurie artimai susirišę1 teris, senius ir vaikus. Iki 

su stambiąja buržuaziją, ši°l apie 150,000 iki 200,000 
net iki šių dienų išlaikė žy-'žydų nužudyta vienoje Uk

Dvarponių Galia Anglijoj.
Tokioj Anglijoj, kuri yra 

tradicinis buržuazinės de-

jo išnykti. Dvarponis pra
dėjo lupti vis didesnę ir di-

(300)

varta laikė prijungus dar
bininką prie žemės. Tuomet 
ne pati žemė buvo vertina
ma, bet žmonės, kurie ją ap
dirbo. Tuo laiku perlei- 
džiant žemę iš rankų į ran
kas rekorduose būdavo ru- 
bežiai tik paviršutiniai at
žymėti: “nuo upės iki kal
no.” Bet, iš kitos puses, la
bai smulkmeniškai būdavo 
suskaitoma kiekvienas vals
tietis ar amatninkas, pri
jungtas prie dvaro; būdavo 
sužymėta jo ypatingas pra- 
silavinimas, kokį darbą jis 
gali atlikti ir kokį metinį 
patarnavimą jis 'gali suteik
ti savo ponui. Mat, tuomet 
žemės nestokavo; jos buvo 
užtektinai. Bet kad valstie
tis negalėtų iš dvarponio 
jungo pasiliuosuoti ir savi-,
stoviai gyventi ant sklypo desnę dalį jo darbo pagami- 
savosios žemės, tai buvo nimo. Baudžiauninkų padė- 
pravesta patvarkymai, kad 
visa žemė priguli ponijai. 
Muile terre sans seigneur 
—“nėra žemės be jos pono” 
— buvo pamatinis dėsnis 
feodalinio įstatymo. Ne tik 
valstietis baudžiauninkas 
turėjo savo primityviais 
įrankiais apdirbti dvarpo
nio laukus; jis taipgi turė
jo atiduoti dvarponiui ir 
bažnyčiai žymią dalį javų, 
ką jis užaugindavo ant sa
vo žemės. Ta feodalinė vi
suomeninė sistema rymojo 
ant asmeninės vergystės, 
ant asmeninio valstiečio 
prijungimo prie dvarponio 
žemės. Valstietis tuomet 
buvo visu kuo priklausantis 
dvarponio žemei.

Kapitalizmui Įsigalint 
Keitėsi Padėtis.

Kuomet pradėjo plėstis

tis ėjo blogyn ir blogyn. 
Kaip tik čia tinka priminti, 
kad iš visų blogiausia buvo 
Lenkijoj. Polonia infernum 
rusticorum (“Lenkija yra 
pekla valstiečiams”), 
buvo sakoma penki šim
tai metų atgal. Besitę
siančiais savo sukili
mais, kurie atžymi Europos 
istoriją nuo trylikto iki de
vyniolikto šimtmečio, vals
tiečiai kovojo, kad sutrau
kyti vergijos retežius. Visa
da sukilimai buvo brutališ- 
kai nuslopinti. Tačiaus tie 
sukilimai pažeidė feodali
nio viešpatavimo pagrin
dus ir nutiesė kelią buržua
zinės revoliucijos pergalei. 
Kapitalistiniams santy
kiams beaugant ir besiple
čiant, darbininko prijungi
mas prie žemės pradėjo da
rytis kliūtimi besivystan
čioms gamybos jėgoms, ir 
valstiečio feodalinis pri
klausomumas nUo dvarpo
nio išnyko vienoj šaly po ki
tos.

mią politinę įtekmę. Tiktai 
atgal Glad- 

“the House 
the House 

(Liaudies 
yra Dvar- 
O Haxey

šimtas metų 
stone sakė, kad 
of Commons is 
of Landlords” 
Atstovų Rūmas 
ponių Rūmas),
savo labai žingeidžioj kny
goj “Tory, M. P., 
1939 
įrodo, 
Partiją valdo'mažas skai
čius šeimynų, kurios prigu
li augštajai žemės savinin
kų aristokratijai. Didelė 
dalis konservatyviškų par
lamento narių ir ministerių 
konservatyvų kabinetuose 
priguli toms šeimoms. Lor
dų Rūmą (House of Lords) 
taipgi kontroliuoja žemės 
savininkė aristokratija.

(Daugiau bus)

išleistoj 
metais, įtikinančiai 
jog .Konservatyvų

Šypsenos

(Tąsa nuo 1 Puslapio)

rainos dalyje. Nebuvo atsi
žvelgta į ekonominius rei 
kalus. .

“Reikia suprasti, jog Uk
rainoj galų gale tik ukrai
niečiai savo darbu tegali 
produktus gaminti. Jeigu 
mes šaudome žydus, leidžia
me belaisviams žūti, nu- 
smergiame bado mirčiai 
stambias miestų gyventojų 
dalis, o kitą — mes taip pat 
badu išmariname dalį far- 
mų gyventojų, tai lieka ne
atsakytas klausimas: kas gi 
čia tada gamins ekonomines 
vertybes?”

Lenkijoj Išžudyta 
Miliūnai

Nacių general gubernato
rius Lenkijai, Hans Frank 
rašė savo dienyne:

. “Dabar Lenkijoj yra apie 
2,500,000 žydų, o su žydiš
komis priemaišomis1 gal 3,- 
500,000.”

Po trejų metų tas pats 
Frank pažymėjo savo die
nyne '.

“Dabar mes general-gu-- 
bernatorystėje (Lenkijoj) 
dar turime gal 100,000 žy
dų.”

Kitataučių Naikinimas
Teismas turi rašytus na

cių vadų įsakymus žudyti 
lenkus, pirmiausiai intelek
tualus ir kunigus. O lenkų 

i likučius jie planavo permes
ti į Sibirą, kurį tikėjosi už
imti.

Heinrchas Himmler sakė: 
“Tokiame mišinyje žmonių, 
kaip Ostlande (Rytuose), 
visuomet bus šiek tiek ir 
tautiniai gerų elementų... 
Mes arba patraukiame į sa
vo pusę gerąjį kraują, kurį 
galime sau naudoti ir duoti 
jam vietą mūsų žmonėse, 
arba sunaikiname tą krau
ją.”

Dr. Wilhelm Hoettle, ko- 
mandierius nacių rinktinės 
gvardijos (SS) bataliono, 
davė teismui sekamą pri
siektą liudijimą:

“1944 m. rugpjūčio pabai
goj aš kalbėjausi su rinkti
nės gvardijos bataliono vy
riausiu vadu Adolfu Eich- 
mannu, kuris buvo ketvirto
jo slaptosios policijos sky
riaus galva... ir atsakingas 
už žydiškus dalykus. Jis, 
pasiremdamas turimomis 
žiniomis, sakė, jog apie 4,- 
000,000 žydų buvo nužudyta 
įvairiose žudymų stovyklo
se, o kitais būdais sunaikin
ta dar 2,000,000 žydų, kurių 
daugumą sušaudė saugumo 
policijos būriai.”

Teismas turi nacių pla
nus, pagal kuriuos jie ruo
šėsi badu išmarinti ištisų 
svetimų sričių gyventojus, 
kad jų žemė liktų vokie
čiams. f

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PAPRASTI DARBININKAI: Scrap Metal 
Smelter ir Foundrės darbas. Sunkus abelnas 
darbas, prikrovitnas Troky ir Tavorinių Va
gonų ir prižiūrėjimas pečįy. 48 valandų 

savaitė, 3 šiftai, 82c j valandą pradžiai.
HUDSON SMELTING AND REFINING CO., »

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMŲ MAŠINŲ

OPERATORES
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA

DUODAMA UNIFORMOS

Feodalizmui Žlugus ne 
Visur Valstiečiai 

Tapo Laisvi.
Bet tiktai ten, kur ryšy 

su feodalinės sistemos pa
naikinimu buvo išardyti- 
išdalinti didieji dvarai, pa
sireiškė valstietijos išlais
vinimas ekonominiai ir po
litiniai. Tatai, pavyzdžiui, 
buvo pasekmė Francijos re
voliucijos pabaigoj aštuo
niolikto šimtmečio. Kur, 
tačiaus, feodalizmą panai
kinus nepranyko dvarponių 
žemvaldžiavimas, ten poli
tinė galia pasiliko rankose 
stambių žemes savininkų. 
Tatai buvo Italijoj, Prūsi- 
joj, Lenkijoj, Vengrijoj, 
Rumunijoj ir caristinej Ru- 
sijoj. Dvarponiai, kartu su 
finansiniais oligarchais (pi
niguočiais valdovais), su 
kuriais jie buvo susirišę, 
ant toliaus vadovavo tų ša
lių vidijinę. ir užsienio po
litiką. Tai būvo dvarponi- 
ja, kuri parūpino didžiuo
sius valdininkus, valstybės 
ministerius, generolus ir 
visokius kitus valdiškus vir
šininkus. Kaimų apylinkėse 
vietos valdininkai, žandari- 
ja ir mokyklos tarnavo 
dvarponių interesams. Visi 
tie, kurie buvo bent kokiais 
valdininkais ant' žmonių, 
buvo artimai susirišę su 
dvarponiais arba kaip nors 
jų buvimas valdininkais 
priklausė nuo dvarponių. 
Prūsijoj, pavyzdžiui, net 
iki šio šimtmečio buvo užsi- 
likus sistema, kurioj ir taip' 
vadinami “laisvieji” dvaro 
darbininkai priklausė nuo 
dvarponio malonės. Tose 
vietose administracijos, tei
simo ir baudimo teisė buvo 
dvarpph'io rtokoše. Dvar
ionis buvo pats teisėjas net

L. Bekešiene, Rochester .........
J. Rudman, New Haven .........
M. Dambrauskienė, So. Boston
M. Smitrevičienč, Detroit .........
ALDLD 145 kp., Los Angeles 
H. Žukiene, Binghamton ..........
M. Janulienė, Detroit ..............
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
V. J. Valley, New Britain ........
J. Kalvelis, Bridgewater ...........
A. Valinčius, Pittston .............. .

■J. Lingevičius, Saginaw ...........

414 
382 
364 
326 
296 
290 
288 
270 
234 
234 
208 
200
‘ ~) 

156 
104
78 
78 
76 
40 
26 
26

. 24

Kaip matote, Stripeika su Kudirka laikosi pirmoje 
vietoje. Stripeika lankėsi Brooklyne ir pridavė 5 nau
jas prenumeratas! Tas parodo, kad jis pasiryžęs nie
kam neužleisti pirmos vietos, bet negalima žinoti, kaip 
kiti vajininkai gali padaryti prie vajaus užbaigos.

Philadelphijos talkininkai dd. S. Reikauskas ir J. 
Mesko prisiuntė 2 naujas prenumeratas. Tad Pilėnas 
pasilieka toj pačioj.

Brooklyniečiui A. Balčiūnui padirbėjo jo talkininkai 
J. Weiss, kuris pridavė dvi naujas prenumeratas, ir R. 
židžiūnas, priduodamas prenumeratą.

Pats Balčiūnas taipgi gerokai padirbėjo vajaus rei
kale šią savaitę.

Mūsų gera veikėja M. Svinkūnienė, iš Waterbury, 
Conn., prisiuntė 3 naujas prenumeratas.

P., Beeis ir F. Klaston, iš Great Neck, N. Y., prida
vė dvi naujas prenumeratas. Jie užėmė drg. Stankaus 
vietą.

P. Šlekaitis, iš Scranton, Pa., prisiuntė dvi naujas ' 
prenumeratas.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prišiųsdami pre
numeratą: A.: P. Dambrauskas, Haverhill, Masš.; L. 
BekeŠienė, Rochester, N. Y.; J. Grybas, J. Krasauskas, 
Norwood, Mass.; J. Simutis, Nashua, N., H.; ALDLD 
25 kp., Baltimore, Md. (pasidarbavo P. Pūserskis); S. 
Kuzmickas, Shenandoah, Pa.

Tai neblogas pasidarbavimas. Mūsų gerieji 'vajinin
kai prisiuntė šešioliką naujų prenumeratų šį sykį. Da
bar lauksim ateinančios savaitės. Po švenčių turėtų būt 
geresnės pasekmės, nes per šventes sueina su daugiau 
žmonių, SU toriais galima pasikalbėti, praleisti smagiai 
laiką ir tuo pat sykiu prikalbinti užsirašyti dienraštį 
Laisvę. j

Linkime mūsų vajininkams ir pavieniams skaityto
jams gražiai praleisti Kalėdas.

• Laisvės Administracija.

V. J. Stankus, Easton ...... ...... 1302
P. Anderson, Rochester    1163 
Geo. Shimaitls, Montello ......... 1090
V. O. Valukas, Wilkes-Barre 1052 
C. K. Urbonas, Hudson ...........
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 
V. Ramanauskas, Minersville 
3. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Burba, So. Boston ................
S. Penkauskas-

P. Tamašauskas, Lawrence .... 
S. Puidokas, Rumford .............
ĄLDLD 25 kp., Baltimore .....
P. Šlajus, Chester ....................
V. Padgalskas, Mexico ............
ALDLD Moterų 20 kuopa, 

Binghamton ... ...............
L. Pruseika, Chicago ................
J. Simutis, Nashua ....................
J. Grybas- a

1006
880
858
834
772
676

— KREIPKITĖS —

JOHNSON & JOHNSON
674 ,
654 i H. Tamašauskienė, W. Roxbury 162 
654 ' F. Wilkas, Wilmerding .... .
650! A. Kupstas, E. St. Louis ...
514 j A. Gudzin, Schenectady ...

A. J. Naviackas, Haverhill 
497 A. Buivid, Dorchester .......

496 
456 J. Gugas, Detroit ........

! J. Vasiliauskas, Detroit
Krasauskas, Norwood .... 430 J. J

Stankevičius, Wilkes-Barre ....

Adams, Grand Rapids

, j -' ( ■j. 'ii

Tatai, pavyzdžiui, mano zen- 
vakar jam

labai nedo-

Darbininkas į bosą: — Ar 
nepavelytumėt njan, kelias mi
nutes laiko apsiskutimui barz
dos ?

Bosas: — Ką? Skustis bar
zdą laike darbo? Niekados!

Darbininkas: — Bet kad lai-• n.
ke darbo ir užaugo.*■ * *

Pirmasis: — Kas yra pesi
mistas?

Antrasis: — Tai tokia žuvis, 
kuri mano, kad kiekviename 
slieke yra kabliukas.* * *

Farmerys: — Ar jūs, dakta
re, neapžiūrėtumėt 
tu i koją, kurią aš 
peršoviau ?

Daktaras: — Tai
ras pasielgimas, peršant žentui 
koją.

Farmerys: — Matot, jis va
kar dar nebuvo mano žentu.* H: *

Restorane: — Tai ką, išsi- 
gerei stiklą vandens ir eini sau 
tiesiai laukan?

Valkata: — O ką, tu nori, 
kad aš griuvinėčiau nuo stiklo 
vandens?

* $ *
Garnių Pasikalbėjimas.

I GarnysAš šiandien ap
silankiau pas Jokūbus ir pali
kau jiem gražų sūnų ką.

II Garnys: — O aš Juozapai- 
čiams nunešiau gražią dukrytę.

III Garnys: — O aš niekam 
nieko nenunešiau, bet tik vel
niškai išgąsdinau senmergę, 
kada pažiūrėjau į jos kambarį 
pro langą. =1: * *

, Nėra Meilės.
Maža Onutė: — Mama, iš 

kur aš atsiradau ?
Motina: —- Garnys favė, vai

keli, atnešė. !
Onutė: — Tai iš kur tu, ma

ma, atsiradai?
Motina: — Ir mane garnys 

atnešė.
Onutė: — O iš kur mūs tė

vukas atsirado?
Motina: — Įr jį garnys at

nešė.
Onutė tik pečiais patraukus 

atšijįepė:. —T Argi tai galimas 
daiktas, kad pas mus net per 
tris gęAtkarteš visai nebuvo 
meiles? ... . ' <

' Surinko- Rundonislds.

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 

bas rengia vakarienę, gruodžio 31 
d., 6 v. v., trauksis iki 2.vai. ryto, 
1946 m. Naujoj vietoj; 318.’ West 
Broadway.! Valdyba, kviečia vietinius 
ir iš apylinkes dalyvauti. (299-300)

NEW BRUNSWICK, N. J.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 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 ZIRKER ;
636 Rogers Avė. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE i,s hereby given that License No. 
L 5167 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Luw 
at 270 Myrtle. Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

270 Myrtle

NOTICE is 
L 5050 has 
.to sell wine 
107 of thy Alcoholic Beverage Control Luw 
at 1382 Eastern P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

LOUIS J. CANTONI
1382 Eastern P’kway, Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5186 .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 Brooklyn. 
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 
County of 
premises.

t8.3 Ralph

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5162 ,h^B been jssued to the undersigned 
to sell wine & 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. *.». *
I FRANK KIMMEL

857 Clarkbuu Ave. . < BroobUu, ii. Y.

Kings, to be consumed off the

JOHN BRUNO
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

WILLIAM SILVER
Ave., Brooklyn. N. Y.

(299)

9365
SIZES

Forma 9365 1 iki 5 dydžio.
Užsakymą (su numeriu ir 15 

centų) siųskite: Mary Sincus* 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y.

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

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

a; A. • * ‘
•' ' . > < I - i

; t

i

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15309 has l»ecn' issued to the undersigned, 
to sell beer, wine and 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 Stur Tavern) / 

211 Ciiuiutr Ave., Brudtljtt, JT. Y:
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Šeštas puslapis  Laisvė—-Liberty, Lithuanian baily
♦

Pirmadienis, Gruod. 31, 1945

Kasmočiai gyvena 282 
wes St., Brooklyno.

New\()rto^<M^^2inlos
Mus Sveikina su 

Žiemos Šventėmis
Geriausių linkėjimų ’ 

Laisvės štabui:
A. Bruchas 
Apolonija Rimkus 
Stella Del k us 
Mary Yaskaskas 
K. Smolinski 
M. Janis 
J. S. Stupur 
James Karbonski.

Portland, Oregon.

visam

Redakcijai
Administracijai ir

Laisvės štabui kuo linksmiau
sių šventų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

A. Kasmočius 
su šeima.

visam

Linksmų Kalėdų ir Naujų 
Metų.

Alfonsas-Bobby
Piščikai.

Juoz. Kasmočius Serga
Juozas Kosmach, aidietis, 

taipgi narys Lietuvių Litera
tūros Draugijos 1-mos kuopos, 
gale užpereitos savaitės sun
kiai susirgo influenza. Per vi
są savaitę išbuvęs pavojaus 
laipsnyje, rūpestingoje žmo
nos ir dukters priežiūroje 
sveikata pakrypo gerojon pu
sėn, tačiau gydytojas perspė
jo, jog iki visiško pagijimo ir 
sustiprėjimo dar bus ilgas ke
lias.

ne

Pasveikino Veteranus 
Su Gėlėmis

30,000 ŽMONIŲ PRAŠĖ PALAIKYTI 
VAIKAMS PRIEŽIŪRAS

Tėvų ir mokytojų vadovau
jama organizacija — Nursery 
School and Child Care Cen
ter Parents Association — 

’New Yorke pravedė kampani
ją už palaikymą vaikams prie
žiūros centrų. Po peticijomis, 
reikalaujančiomis p a 1 a i k yti 
tuos centrus, gavo tris dešimt 
tūkstančių parašų.

Pereitą penktadienį organi
zacijos komitetas nuvežė 
peticijas gub. Dewey. Su 
wey pasikalbėti nepriėjo, 
paliko peticijas.

Iš gubernatoriaus reikalau- 
skirti pinigų iš valstijos 
vaikų priežiūroms išlai- 
Jeigu pinigų neskirtų,

i jama

tas
De- 
bet

esamosios vaikams priežiūros 
turėtų užsidaryti kovo 31, 
1946 m. Miss Elsie Bond, vals
tijos direktorė vaikų priežiū
roms, sakiusi komisijai, kad 
Dewey prašysis Valstijos Sei
melio pinigų skirti.

Kovojanti už vaikų priežiū
ros orgahizacija nurodo, kad 
būtinai reikalinga ne tik tos 
esamosios 88 priežiūros, bet 
kad reikėtų įsteigti mažiau
sia kita tiek. Be jų negali ap
sieiti žmonos dar tebetarnau
jančių kariškių, paliegusių ka
riškių, taipgi žuvusių kare 
našlės,
reikalingos ir visoms 
noms, kurios turi dirbti ir kar
tu auklėti šeimas.

Priežiūros yra labai 
moti-

WILLIAMSBURG IR GREENPOINTES 
EIGA KOVOS PRIEŠ DŽIOVA

Williams- 
distriktuo- 
džiovinin- 
James L.

Depart- 
susirinki- 
š.m. “Tie

“Praeitais motais 
burg ir Green point 
se buvo žinomi 126 
kai,” raportavo dr. 
Traupiu, Sveikatos 
mento viršininkas, 
me, laikytam 12 d.,
ligoniai, kurių padėtis yra pa
tirta ligai vos tik prasidėjus, 
turi galimybę greitam išsigy- 
dymui. Vienok mūs svarbiau
sia užduotis yra sekama: Su
žinoti, kiek mūs distriktuose 
randasi daugiau džiovininkų, 
kurie, nežinodami savo padė
ties, ligos 
apkrečia ?

“Džiova 
užkrečianti
taip pavojinga, kad liga gali 
pasiekt kritiško laipsnio nepa
rodant jokių simptomų, asme
niui visai nežinant pavojaus, 

būtų priežastimi gydy- 
Vidutiniai gerai atro- 
žmonės, nežinodami,

bakterijomis

yra limpanti 
bakterija.

kitus

liga-
Yra

j kuris
I muisi. 

veto-1 d anti

daugelį 
kad jis 

džiovą? Krūtinės

kitų, 
ar j i 

X-Ray

centrai nuima su X-Ray krū
tinę kožno kariškio. Mokyto
jai, ligoninių tarnautojai ir vi
si civiliai - miesto darbininkai 
reik alau j ama nusif i 1 ma v imo 
su X-Ray savo krūtinę. Ne- 
kuriose sekcijose visi gyvento
jai tai daro liuosnoriai.

“Džiova mirimų skaičius 
Williamsburg ir Greenpoint 
distriktuose mažėja,” sako dr. 
Troupin. “1944 m. mirė 96, 
kas reiškia 41% per 100,000 
gyventojų, palyginus su 169 
mirimais ant tokio pat skai
čiaus žmonių 1915 m. Padėtis 
gerėja. Tai rodo, jog džiovos 
plėtimasis gali būti sulaikytas.

“Kaip sumažinta mirimai 
nuo džiovos paskutiniais 30 
metų ?” Dr. , Troupin mfirodo, 
jog “sanitariškas pieno prista
tymas yra viena priežastis ir 
dabar gyventojai anksčiau su
sirūpina diagnoza, kas sustab
do džiovos bakterijų tolimesni 
plėtimąsi ir palengvina išgy
dymą.”

Algirdas Balčiūnas 
Sužeistas

Algirdas Balčiūnas, 1st Class 
Petty Officer, apsiplikė ran
kas vąldžios keptuvėje. Algir
das dabar randasi Palau Sa
lose. Jis tarnauja laivyno ir 
yra laivyno vyriausybės pasta
tytas už vyriausią kepėją val
džios keptuvėje. Kažin kas 
pasidarė pečiui, staiga sprogo 
karšto vandens kubilas (boile
ris) i rapliejo 1st Class Pet
ty Officer Algirdą Balčiūną.

Dabar Balčiūnas yra laivy
no ligoninėje. Jam nuplikė tik 
rankas 
sveikti.

ir j’is tikisi greit pa-

Now 
laikosi.
ratūra buvo 17.8 laipsniai, šeš
tadieniui žadėjo daugiau šal
čio.

Yorke šaltis ir sniegas 
Ketvirtadienį tempe-

Del sniegų ir šalčių trauki
niai į New Yorką ateidinėja 
pavėlavę net 5 valandomis.

MIRE
Anna Youngaitis, 63 m. am

žiaus, gyveno 309 Keap St., 
Brooklyno, mirė gruodžio 21 
d., Greenpoint ligoninėj. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave. Laidotuvės įvyks gruo
džio 24 d., šv. Traices kapi- 

Velionė paliko nuliūdi-n ės e.
me sūnų Joną.

Laidotuvių p a r e i g o m i s 
naši graborius J. Garšva.

rūpi-

Paskyrė Naują Miesto 
labdarybės Viršininką

Specialis sergantiems 
ranams apdovanoti komitetas kad jie turi džiovą, gali tąja 
šiomis dienomis išsiuntinėjo po liga užkrėsti 
veteranų ligonines 15,000 va- Kaip sužinoti, 
zonų su gėlėmis. Gėlėms nu- turi
pirkti pinigus suaukojo visuo- nuotrauka tai pasako.
menė. Raudonojo Kryžiaus, “Milijonai žmonių kas me- 
taipgi armijos ir laivyno žmo- tai ima krūtines X-Ray pa
nūs sumobilzuoti išvežioti tas veikslą, persitikrinimui, ar ne
gulės. Jturi džiovos. Rekrutavimo

Lt. komandierius W. French Githens, po sugrįžimo 
iš tarnybos J. V. Laivyne, paskirtas prezidentu naujos 
filnrcoms gaminti firmos, pasivadinusios National Edu
cational Films, Inc. Jis taip pat yra Embassy Newsreel 
Teatrų firmos viršininku. Lt. komandierius Grant Leen- 
houts, veikęs planavime ir gaminime filmų laivynui, bus 
naujos firmos generaliu vedėju.

DABARTINE, REIKŠMINGA ir ĮSPŪ
DINGA PRIETIKIŲ DRAMA . . . 

SUJAUDINANTI! 
DICK POWELL 

“CORNERED” 
su WALTER SLEZAK, 
MORRIS CARNOVSKY 

Ir kitais šauniais vaidintojais 
PRADŽIA RYTOJ

»•“ ° PALACE “K™Y

Nellie Durdynskis, 55 m., 
rasta uždusus nuo gaso savo 
kambariuose, 341 64th St., 
Brooklyne.

Gruodžio 22-rą prasidėjo 
mokslo pertrauka šventėms. 
Mokiniai grįš į darbą sausio 
2-rą.

Kaip Pasiekt Žmones, Kurie 
To Nežino?

Edward E. Rhatigan, 36 me
tų, paskirta snaujuoju miesto | 
Labdarybės Department© vir
šininku, kaip paskelbė naujai 
išrinktasis majoras O’Dwyer. 
Jis pats ir jo naujieji virši
ninkai permis tarnybines pa
reigas sausio 1 dieną.

Rhatigan yra gimęs ir au
gęs Queens, studijavęs socia
lūs gerovės srityje, dirbęs prie 
pašalpos 
tarnauja 
duotoj u, 
UNRRA 
Europoje, 
vusio 
mano.

Williamsburg ir Greenpoint 
Sveikatos Department© Komi
tetas, matant problemos svar
bą, tam aspektui išimtinai pa
skyrė subkomitetą. Susirinki
me, kur d r. Troupin raporta
vo, dalyvavo: dr. Ignacius P. 
A. Byrne, Mrs. Ethel Walsh,, 
pirmininkė Tuberculosis Ko-j 
miteto; Mrs. Bessie Klenosky, I 
Greenpoint CDVO; Mrs. Ka-I.^ XT. ,

. n 4. • i t• Itroku. Nieko sau armada, therine Petrick, Lithuanian!
Women’s Cultural Club; Miss 
Ethel Maqueen, Greenpoint • 
Hospital; Mrs. Laura Storey, Į 
Dist. Supervising Nurse, Dept. , 
of Health, City of New York; 
Miss Alice Towne, Williams
burg Large Parish ; Mr. H. M. 
Reisnyder, Greenpoint YMCA, 
ir Mr. Philip Greenwood, se
kretorius vietinio Sv. Dept.

Williamsburg - Greenpoint 
Sveikatos Kom., kuris yra da
limi Neighborhood Health, 
Inc., ir Brooklyn Tuberculosis 
and Health Ass’n, kooperaty- 
viai dirba su New Yorko mies
to Sveikatos Departmentu, pir
mininkaujant dr. Ignatius P. 
A. Byrne. Kožnas šių distriktų 
gyventojas gali būti komiteto 
nariu. Bile grupei pareikala
vus, komitetas parūpina kal
bėtojus, veltui duoda filmas 
(movies), literatūros ir “šio- 
kartes.” Komitetas planuoja 
ir yra pasimojęs Williamsburg 
ir Greenpointėj 
džiovininkų skaičių 
ti šiuos distriktus 
iog džiova galima 
šalinti. Tai bus galima pada
ryti kožnam nusitraukiant 
krūtinės X-Ray paveikslą. Ne
užilgo jūs matysite apie džio
vą rodančias filmas lokali
niuose kino teatruose. 18,000 
šios apylinkės žmonių, šių me
tų rugsėjo ir spalių mėn. jas

Biuro. šiuo tarpu 
direktoriaus pava- 
generaliu vedėju 

pašalpos įstaigoje, 
vadovaujamoj bu-

gubernatoriaus Lehma-

Sniego valymui nuo gatvių
Yorke pavartota 950

9318 
SIZES 

12-20, 40

Suknelei 9318 forma gaunama 
nuo 12 iki 20 ir 40 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St.. Brooklyn 6. N. Y

sumažinti 
ir padary- 
pavyzdžiu, 
visai pra-

matė. Kovai su džiova komi
tetas Williamsburge ir Green- 
pointėj ruošia speciali planą, 
kuris bus greitai paskelbtas 
spaudoje.

Lenino Sukakties Masi 
nio Mitingo Tikietai 
Jau Pardavinėjami

Didžiojo darbo žmonių va
do Lenino atminčiai masinis 
mitingas rengiamas sausio 15- 
tos vakarą, Madison Square 
Gardene, 8th Ave. ir 50th St., 
New, Yorko.

Nuo 1924 metų, kada Leni
nas mirė, visi mitingai, o pa
staruoju laiku ir didžioji Gar
delio salė būdavo pripildoma 
ir perpildoma. šiemet, darbo 
žmonių, kovų už taiką pasauly
je ir už geresnes darbo ir gy
venimo, sąlygas laikotarpiu, 
Gardenas bus vieta pasisemti 
naujų pajėgų. Bet tas priklau
sys nuo mūsų visų.

Kad Gardenas ir šiemet bū
tų pilnas, Lietuvių Komunistų 
Kliubas paėmė iš anksto par
davinėti tikietų. Bet likusieji 
turės būti iš anksto sugrąžin
tais rengėjams. Tad visi pra-

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
Žvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su amo-

Rei- 
esant ir 

tokio

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
valančios:

ta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F.W.Shalins!
(Shaiinskas)

Funeral Home

JOHN PAYNE
su Betty Grable žvaigždžiuoja 
spalvotoj muzikališkoj filmoj 
“The Dolly Sisters,” šiandien 
paskutiniu kartu rodomoj 
Roxy Teatre. Kalėdų dieną 
pradės rodyti RKO teatruose.

šomi nusipirkti tikjetus iš 
anksto, pas kliubiečius. Kliu- 
biečiai prašomi pardavinėti. 
Klauskite pas sekretorę.

5

S 
I 
K

e

E

e

i*

•?

Jeigu Norite Naudingai 
Pabaliavoti Pajūrio 

Atmosferoje
Kalėdų išvakarėse — kū

čios© — Russian Relief sky
rius Brighton Beach srityje 
ruošia smagų balių — šokius 
su koncertine programa, čia 
sukelta suma eis i tą 25 milio- 
nų dolerių vertės paramą Ta
rybų Sąjungos žmonėms. Kam 
vakaras liuosas, nepadarys 
klaidos nuvykę. Vieta: Brigh
ton Community Center, 3200 
Coney Island Ave., Brooklyne.

Sustojęs art t Grand Central 
Parkway pasitaisyti šyną, 
Paul Lozowsky, 26 m., tapo 
sunkiai sužeistas kitam ant jo

Virš 10,000 vyrų buvo pa
imti valyti sniegą nuo gatvių 
pereitą ketvirtadienį.

SVEIKINA IR LINKI

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

MYKOLAS RAMOŠKA
(Iš Domeikiemio)

371 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y

Užsisakykite Dabar Šventėms Likerių
Pas

GRAND ST. EXT. WINE & LIQUOR STORE
SABLE & MOSKOWITZ, Props.

176 Grand St., Extension Brooklyn, N. Y<
Niekur Nerasite Geresnes Vertybės

Visų Popuiiariškųjų Rūšių
Degtinės, Vynai, Importuotos Brandies, Rūmas, Cordials, Konjakai.

SPECIALES KAINOS Ant Vynų, Kuinų ir Cordials šventėms.
Vengsite Paskutinės Minutės Skubinimą—šapinkite Anksti!
* Speciales Atydos Kreipiame Į Vedybas ir Parengimus

MES PRISTATOME Į NAMUS

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tol. EVergreen 4-9612
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2-4 P. M.
6-8 P. M.

| 84-02 Jamaica Avenue
£ Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y.

Vaikų ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

■ į Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

g! Suteikiam garbingas laidotuves

$150

«■ **« >

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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




