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Jungt. Tautų Valdžios
Susitarė del Japonijos, Atom-Bomby Kontroles, Rumunų Sveikina Trijų Didžių

jų SusitarimąIr Bulgarų Valdžių Paplatinimo ir Pripažinimo ir lt
Washington. — Jungtinių

į

<

Fašistai Italijoj mete bom
bą į Komunistų Partijos cen
trą. Ispanijoj siunta frankis- 
tai. Pietų Amerikoj dar galin
gi nacistai ir mussoliniečiai. 
Ragus jie rodo Rumunijoj ir 
Lenkijoj, Vengrijoj ir Austri
joj. Bet tai sumušto priešo 
desperatiškos pastangos. Vy
riausia jų jėga — hitlerizmo 
ginkluota jėga sumušta, bus 
sumušti ir likučiai.

talkininkų užsieninių minis
terių. Jie džiaugiasi bendra
darbiavimo ir pasitikėjimo 
panaujinimu tarp didžiųjų
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Vidalia, Ga., mirė negras ku
nigas James W. Wilson, žino
mas, kaipo “Uncle Jim.” Jis

Chungking, grd. 28. — 
Chinų komunistų vadai įtei
kė raštišką pasiūlymą Chi
ang Kai-shekui, vidurinės 
Chinijos valdovui, kad jis 
ir komunistai sustabdytų 
naminio karo veiksmus ir 
kad Chiang Kai-sheko ir

Ispanijoj, nacių atstovybėj jkomunistų kariuome- 
suimta $1,250,000 aukso ver-,ne tuo tarpu pasilaikytų to- 
tės. Jis gabenamas į Vokietiją, se pačiose linijose, kaip da- 
kur Jungtinių Tautu vadovybė :bar. Chiang Kai-shekas 
perims auksą. Tai, žinoma, ne [svarsto komunistų pasiūly- 
viskąs. Naciai prieš savo galą jmą. 
daug aukso ir brangakmenių 
išvežė į Šveicariją, Pietų Ame
riką ir Ispaniją, kuris skiria
mas jų veiklai, jų propagan
dai prieš Jungtines Tautas, 
prieš demokratiją.

Vakarinių valstijų Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos 
nuoširdžiai rūpinasi pasimokė- 
jimu duoklių už 19 16 metus. 
Seattlės k p. sekretorius M. 
Baltrušaitis prisiuntė už 21 
narį duokles. Los Angeles kp. 
sekr. M. Bušienė už 13 narių. 
Dabar, 1 k p. sekretorius J. 
Stupuras, iš Portland, Oregon 
už 22 narius. Gražus darbas!
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KRISLAI
listai Nesnaudžia. 

116 Metų Kunigas.
“Miniko” Kalba.
“Jitterbugs” ir

Demokratija.
Nori “Pirmo Šūvio.”
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyn© $7.00

Kopija 5c

Chiang Kai-shek Svars
to Chinų Komunistų 
Siūlomas Paliaubas

GENERAL MOTORS
GRIEŽTAI ATSISA

KO RODYT PELNUS

sulaukė 116 metų. Jo gimimas peiške 
užrekorduotas 1825 metais.
Gimė vergu Waldeno planta-1 
cijoj. Kunigu patapo sulaukęs 
100 metų.

Tai žmogus, kuris bus dau
giausiai išdirbęs, kaip bent ku
ris kitas. Jis pradėjo dirbti 
4-rių metu amžiaus vaikutis; 
dirbo po 13 vai. kasdien per 
111 metų. Reiškia, bus išdir
bęs 527,000 valandų. Dirbč 
sunkiai, o kunigu būdamas 
buvo geras darbo žmonėms. 
Jis buvo baptistų tikėjimo ku
nigas.

Prezidento Trumano kalba, 
sakyta Kalėdų proga, jau per
daug minykiška. šaukė jis: 
“Garbė Dievui ant Aukšty
bių.” Kartojo: “Viešpatis vieš
pačių, karalius karalių.” Tai 
jau ne politiko ir prezidento 
kalba. Daigiau jį pagiria kle
rikalai, daugiau jis jiems pa
taikauja. Kaip tai jis nepana
šus į. Rooseveltą, kurio keliu 
žadėjo eiti.

Washington, grd. 28. — 
General Motors atstovai už- 

kad jie visai pasi
trauks iš prezidento Tru
mano paskirtos komisijos 
posėdžių, kur tyrinėjama 
faktai dėlei automobilių 
darbininkų streiko, jeigu 
komisija teirausis apie Ge
neral Motors pelnus. Prezi
dentas pirm kelių dienų sa
kė, jog reikėtų pamatyti 
kompanijos pelnus, kad ga
lima būtų spręst, ar ji gali 
tiel^nakelt algas, kiek dar
bininkai reikalauja. General 
Motors protestuoja, kad tai 
būtų, girdi, darbininkų uni
jos priėmimas į kompanijos 
biznio vedima, v

Washington. — Pažan
gieji demokratai kongres- 
manai ir senatoriai išreiškė 
pasitenkinimą, dėlei Mask
vos konferencijos pavykimo.

................................................................................................................................................................. ............................. --------------------

Amerikos, Sovietų ir Anglijos Užsieniniai Ministerial

ir Anglijos užsieninių mini
sterių konferencija Mas
kvoj tęsėsi nuo gruodžio 16 
iki 26 d. š. m. ' Pasibaigus 
konferencijai, Amerik. val
stybės sekretorius, užsieni
nis ministeris James F. 
Byrnes, Sovietų užienio rei
kalų komisaras Viečeslavas 
Molotovas ir Anglijos už
sieninis ministeris Ernest 
Bevinas gruodžio 27 d. iš
leido bendrą pranešimą apie 
konferencijos padarytus nu
tarimus.

Trijų didžiųjų Jungtinių 
Tautų užsieniniai ministe
rial dabar susitarė tarptau- 
'tiniais klausimais, dėl kurių 
'buvo suklimpus pirmesnė jų 
į konferencija, laikyta Lort- 
Idone pirm trejeto mėnesių 
i (rugsėjyj-spaliuj).

NUTARIMAI Į»
Maskvos konferencija pri

ėjo susitarimą sekamais 
klausimais:

1) Paruošimas taikos su
tarčių su Italija, Rumunija, 
Bulgarija, Vengrija ir 
Suomija; 2) Bendrosios 
Jungtinių Valstijų, Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Chi
nijos tarybos įsteigimas Ja
ponijai tvarkyti, paliekant

generolą MacArthurą kaip 
vyriausią talkininkų ko- 
mandierių Japonijoj; 3) So
vietų Sąjungos, Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Chi- 
nijos laikinė bendra globa 
Korėjai, iki tas kraštas bus 
paruoštas gyvuoti kaip ne
priklausoma demokratinė 
valstybė; 4) Vieningos de
mokratinės valdžios įsteigi
mas Chinijoj ir Sovietų ka
rinių jėgų atšaukimas iš 
Mandžurijos, o Amerikos 
kariuomenės ištraukimas iš 
šiaurinės Chinijos, kai tik 
amerikonai atliks ten savo 
uždavinius. Tik centralinei 
Chinijos valdžiai prašant, 
sovietinė kariuomenė pasi
liks Mandžurijoj iki 1946 
m. vasario 1 d.; 5)" Rumuni
jos valdžios paplatinimas, į- 
traukiant 'į ją po vieną Na- 
cionalės Valstiečių Partijos 
ir Liberalų Partijos atsto
vą; tuomet ir Jungtinės 
Valstijos ir Anglija pripa
žins esamąją Rumunijos 
valdžią; 6) Bulgarijos val
džios paplatinimas, pri
imant į Bulgarų Tėvynės 
Fronto valdžią, pagal drau
gišką Sovietų Sąjungos pa
tarimą, dar du atstovus iš 
kitų demokratinių grupių; 
7) Atominės jėgos kontro
liavimo pavedimas Jungti-

nių Tautų Saugumo Tary
bai.
Didžiųjų Talkininkų Veto 

Teisė Pripažinta
Visas oficialis praneši

mas apie Maskvos konfe
renciją rodo, jog didieji tal
kininkai pasilaiko spren
džiamąją galią ir kiekvienas 
toks talkininkas turi vetavi- 
mo (atmetimo) teisę prieš 
tokius jų daugumos tari
mus, su kuriais jis nesutin
ka. Iš konferencijos nutari
mų aišku, jog Amerikai pri
pažįstama pirmenybė Paci- 
fiko Vandenyno srityse, o 
Sovietų Sąjungai pirmenybė 
Balkanų kraštuose.

Atomines Jėgos Kontro
liavimas

Nutarta, kad Sovietų Są
jungos, Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos užsieniniai mi
nisterial pasiūlys visuoti
niam Jungtinių Tautų susi
rinkimui (kitą mėnesį Lon
done) įsteigt Jungtinių 
Tautų komisija atominės 
jėgos klausimam svarstyti. 
Šie trys ministerial pakvies 
ir kitus pastovius Saugumo 
Tarybos narius — Franci- 
ją, Chiniją sykiu su Kanada 
—prisidėti prie to pasiūly
mo.

Washington, grd. 28. —-
Komisija duos savo rapor-) Pranešimai iš Londono, 

tus ir patarimus Jungt. (Maskvos, Paryžiaus ir kitų 
Tautų Saugumo Tarybai. [Jungtinių Tautų sostinių 
Komisijoj bus po vieną at- sako, jog atsakingi talki- 
stovą nuo kiekvienos tų vai- ninku valdininkai sveikina 
tybių, kurios atstovaujamos iMaskvos konferencijos susi- 
Saugumo Taryboj, ir Kana-karimą tarp trijų didžiųjų 
dos, kuomet Kanada nėra 
Saugumo Tarybos narys.

Komisija veiks kaip ga
lint greičiau ir tyrinės ši
klausimą iš visų atžvilgių. [ Jungtinių f autų. 
Komisija duos tam tikrus . 
pasiūlymus, ypač dėlei se
kamų dalykų:

I

Dalintis tarp visų tautų i 
pamatinėmis mokslinėmis 
žiniomis taikos meto reika
lams; kontroliuoti atominę ; 
jėgą tiek, kiek reikia užtik
rinimui, ’

MAŽAI VILTIES 
IŠGELBĖT 31 
ANGLIAKASĮ

Pineville, Ky., grd. 28. — 
rinimui, kad ji bus varto- Kilo naujas gaisras Kentu- 
jama tiktai taikiems tiks- '.cky Straight Creek anglin
iams; pašalint atominius kasykloj, kur eksplozija tre- 
pabūklus iš valstybių gink- čiadienį užgriovė 31 mainie- 
lavimosi; per inspekcijas ir rį. Nelaimingųjų gelbėtojai 
kitais tinkamais būdais už- buvo pasiekę vietą už 1,- 

200 pėdų nuo užgriuvimo, 
bet nauja eksplozija ir gaiš-* 
ras privertė gelbėtojus 1,- 
000 pėdų atgal pasitraukti.

Bijoma, kad visi 31 ang
liakasiai bus žuvę 2,700 pėd. 
gilumo požemyje. Nauja 
eksplozija užgriovė urvą, 
kuriuom gelbėtojai buvo a- 
tidarę orą užgriautiesiems.

tikrint vykdančias šią su
tartį valstybes nuo pavojų, 
kuriais gręstų jos laužyto
jai ir išsisukinėtojai.

Komisija turėtų veikti 
paskirais žingsniais taip, 
kad kiekvieno žingsnio sėk
mingas užbaigimas išvysty
tų pasaulio pasitikėjimą 
pirma, negu sekamas žings- 
įnis bus pradėtas.

...

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ UŽSIENINIU MINISTERIŲ 
KONFERENCIJOS NUTARIMU TEKSTAS

Maskvos Pravda sveikino 
trijų didžiųjų talkininkų su
sitarimą dėlei atominės jė- 

|gos kontroliavimo. I&

Pirmiau rašė koresponden
tai, o dabar patvirtino ir grį
žę jūreiviai, kad Amerikos ko- 
mandieriai .sunaikino didelius 
turtus Solomon salų srityje. 
“Daily Worker’’ rašo, kad jū
reiviai tvirtina, kad ten sude
gino automobilių, maisto, įvai
rių įrengimų 1Įuž $75,000,000 
vertės. Naikino todėl, kad ne
buvo kam parduoti. • Blogai 
yra, kada vienoj pusėj žmo
nės neturi reikmenų, kenčia 
skurdą ir alkį, kitoj pusėj tur
tai tyčia naikinami.

Indonezai Labiausiai 
Priešingi Holandam
Java, grd. 28. —\ Tautinė 

 

Indonezijos valdžia^pasisiū- 
le bendradarbiauti sū ang
lais tvarkai atsteigti Javos 
saloje, *bet tik su tokia są-

daugiau holandų kariuome
nės į Javą.

Prez. Tru manas kalbės 
per radiją sausio 3. akuriuos galima būtų įvyk- [veiksmų vedimą nei kas lie- ]sias komandierius bus įpa- 

dyti Japonijos pareigas, ku
rias nustatė jos pasidavimo 
sąlygos.

2. Pareikalavus bent vie
nam komisijos nariui, per- 
nagrinėti bet kurį aukščiau
sio talkininkų valstybių ko
mandieriaus išleistą patvar
kymą arba bet kokį aukš
čiausio komandieriaus pada
rytą žingsnį, paliečiantį po
litinius sprendimus, priklau
sančius tos komisijos teisei.

3. Svarstyti kitus daly
kus, kurie galėtų būti pas
kirti komisijai pagal daly
vaujančiųjų valdžių susita
rimą, padarytą pagal bal
savimo procedūrą, nustaty
tą žemiau sekančio Sky
riaus V 2-me paragrafe.

B. Komisija neduos pata
rimų kas liečia karinių

(Jungtinių Valstijų, So
vietų Sąjungos ir Anglijos 
užsieninių ministerių pra
nešimas iš Maskvos konfe
rencijos apie sutarčių pa
ruošimą su Italija, Rumu
nija, Bulgarija, Vengrija 
ir Suomija jau buvo įtalpin
tas Laisvėje gruodžio 27 d. 
Jo turinys pakartojamas 
Skyriuj I dabartinio prane
šimo. Todėl šį skyrių čia 
praleidžiame.)

TEKSTAS
TOLIMŲJŲ RYTŲ KOMI

SIJA IR TALKININKŲ* 
TARYBA JAPONIJAI

A. Tolimųjų Rytų Komisija
Susitarta, sutinkant Chi- 

nijai, įsteigti Tolimųjų Ry
tų Komisiją, kuri užims vie
tą (dabartinės) Tolimųjų 
Rytų Patariam. Komisijos. 
Sekami yra nurodymai To
limųjų Rytų Komisijai:

L Komisijos Įsteigimas
Šiuomi yra įsteigiama To

limųjų Rytų Komisija, susi- 
I dedanti iš atstovų nuo So
vietų Sąjungos, Didžiosios 
Britanijos, Jungtinių Vals
tijų, Chinijos, Franci jos, 
Holandijos, Kanados, Aust
ralijos, Naujosios Zelandi
jos, Indijos ir Filipinų'res
publikos.

II. Pareigos
A. Tolimųjų Rytų Komi

sijos pareigos bus:
1. Suformuluoti politiką, 

principus ir taisykles, pagal

čia žemių rubežių nustaty- reigotas įvykdyti tuos pat
ina.

O Komisija savo veikloje 
vadovausis tuo faktu, kad 
yra sudaryta Talkininkų 
Taryba Japonijai, ir gerbs 
esamąją kontrolės mašine
riją Japonijoj, taip pat ir 
komandos liniją nuo Jungti
nių Valstijų valdžios iki 
aukščiausio komandieriaus 
komandos užimančioms 
(Japoniją) jėgoms. 1
III. Jungtinių Valstijų Vy

riausybes Veiksmai
1. Jungtinių Valstijų vy

riausybe paruoš patvarky
mus, sutinkamai su politi
niais komisijos nutarimais, 
ir persiųs juos aukščiau
siam komandieriui per tin
kamą Jungtinių Valstijų 
valdžios įstaigą. ‘ Aukščiau-

Bombų Teroras Tebe- 
: siaučia Palestinoje

varkymus, kurie išreiškia 
komisijos sprendimus dėlei 
politikos.

2. Jeigu komisija nutars, 
jog bet kuris patvarkymas į 
arba veiksmas, peržvelgtas 
pagal Skyriaus II-A-2, turė
tų būti pakeistas, tai komi
sijos tarimas bus laikomas 
politiniu nutarimu.

3. Jungtinių Valstijų vy
riausybė gali duoti tuom 
laikinius .patvarkymus auk
ščiausiam komandieriui, kol 
komisija padarys savo ta
rimą, kada tik kils greiti 
reikalai, kurių neapima jau 
komisijos nustatyti politi
niai žingsniai, su tokia są
lyga, kad bet koks patvar
kymas, paliečiąs pamatines 
atmainas konstituciniame 
japonų sutvarkyme arba 
kontrolės valdyboje arba 
turįs ryšio su atmaina ja
ponų valdžioje apskritai, 
bus išleidžiamas tiktai po 
pasitarimo ir po susitarimo 
Tolimųjų Rytų Komisijoje.

4. Visi patvarkymai bus 
įteikti komisijai.
IV. Kiti Pasitarimo Būdai

Šios komisijos įsteigimas 
nepastos kelio kitiems pasi
tarimo būdams tarp daly
vaujančiųjų valdžių kas 
liečia Tolimųjų Rytų klau
simus.

(Bus daugiau)

Jeruzalė, grd. 28. — Pra
nešama, kad žydai Palesti
nos teroristai ir penktadie
nį atakavo anglų policiją ir 
kariuomenę bombomis ii’ 
šaunamais ginklais. Per dvi 
dienas jie užmušė 10 asme
nų. Žuvęs ir vienas teroris
tas.

Bijoma Maištų tarp 
Amerikos Marininkų 

Chinijoje
Teroristų Bombomis 
Palestinoj Užmušta 

9 Asmenys

J

Iš Tokio praneša, kad ame
rikiečiai jau išmokė japones 
merginas “jitterbug,” “bugi- 
vugi” ir kitokių “kultūriškų” 
šokių. 1

' Generolas MacArthur “iš
mokė” imperatorių “demokra
tizmo,” Japonijos fašistų par
tija į vieną naktį persiorgani
zavo į šešias ‘‘demokratų par
tijas,” dabar merginos išmo
ko “jitterbug” šokti, na, tai ko 
dar daugiau reikia?

et kaip žinome, tai Tary- 
Saiunga nesutinka su to- 
“demokratija.” Ji sako, 

kad Japonijoj reikia ne vien 
atskirus karo kriminalistus 
bausti, bet visą jų klasę ir pa
tį imperatorių Hirohito. Tik

(Tąsa 5-me pusi.)

> •

Jeruzalė. — Teroristai 
bombomis susprogdino ang
lų civilių tyrinėjimų rūmą, 
rusiškos vietovės srityje Je
ruzalėje, arti centralinio pa
što. Tapo užmušta bent 3 
policininkai ir 4 kiti asme- 
nys< Teroristai, menama, 
slaptosios žydų Hagana or
ganizacijos nariai, tą pačią 
dieną bombomis užmušė du 
asmenis Tel Aviv mieste. 
Panašiai buvo atakuojama 
ir anglų policijos stotis Ja-

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$

Hagana kovoja už laisvą 
žydų įleidimą į Palestiną 

I apsigyventi.

VAJAUS LENTELE
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. Anderson, Rochester .................................
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport ..
S. Kuzmickas, Shenandoah ...........

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai
6709
5998
5670
5006
4659
3340
1960
1667
1518
1372

Shanghai. — Amerikos 
armijos laikraštis Stars and 
Stripes pranešė, jog šiauri
nėje Chinijoje amerikonų 
marininkų “dvasia ir ūpas 
baisiai nupuolę” (lousy)... 
kasdien suįra nervai vis di
desniam ir didesniam skai
čiui marininkų.”

Stars and Stripes tęsia, 
jog oficieriai “atvirai bijo, 
kad gal negalima bus su
valdyt pagiežos ir apmaudo 
tarp marininkų, kurie yra 
įsitikinę, kad jie naudojami 
tik kaip kareiviukai politi
nių šachmatų lošyje.”

..-V ■m
4*

ORAS. — Snigs arba lis.
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Balkanų Tautų Reikalai
Balkanų pussalyj yra Bulgarija, Ru

munija, Jugoslavija, Albanija, Graikija 
ir ta dalis Turkijos, kuri yra į šiaurės 
nuo Bosforo ir Dardanellų pertakų. Bal
kanų pussalis užima apie 375,000 ketv. 
mylių ir turi iki 60,000,000 gyventojų.

Balkanai nuo senovės buvo susisiekimo 
kelias tarpe Europos ir Azijos. Per Bal
kanus savo laiku iš Europos ėjo kryžiuo
čiai atkariavimui “šventų žemių” Pa
lestinoj. Per Balkanus iš Azijos veržėsi 
į Europą užkariavimo tikslais turkai.

Balkanai per daugelį metų buvo skai
tomi nesutikimų mazgu, — dar ir dabar 
ten yra daug neišrištų reikalų. Balka
nuose gyvena rumunai, bulgarai, grai
kai, serbai, kroatai, slovėnai, makedo- 
niečiai, albanai, na, ir mažas skaičius at
eivių turkų.

Jugoslavija tik ką pasiskelbė fede- 
ratyve liaudies respublika. Per kokius 
vargus ir kovas ji nusikratė Hitlerio pa
vergimą ir karaliaus pretenzijas vieš
patauti! Karalius Petras sėdėjo Londo
ne, o gavo kas mėnesis po $32,000 iš val
stybės iždo algos. Dabar užtrūko ta 
“karvutė”, jis ir jo pasekėjai baisiai 
pyksta.

Bulgarijoj irgi yra karalius — berniu
kas Simeonas 2-rasis. Jis ir gauna algą. 
Bet šalies rinkimai įvyko ir manoma, 
kad ir Bulgarijos liaudis paseks Jugosla
vijos keliu — paskelbs respublikos tvar- 
ką.

Albanijoj buvo karalius, bet jis pabė
go, kada šalį užėmė Mussolinis (1939 me
tais). Albanijos liaudis paskelbė, kad ji 
nepriims karaliaus atgal.

Graikijos karalius sėdi Londone, lau
kia, kad jį paprašytų grįžti. Graikijoj 
liaudies valia buvo sutrempta su - britų 
pagalba. Kovo 31 d., 1946 m. bus ten 
“demokrątiniai rinkimai seimo narių,” 
kada kalėjimuose laikoma apie 100,000 
politinių kalinių.

Graikijos klausimas neišrištas ir jis 
nebus išrištas kovo 31 d. Ten liaudies žo
dis bus vėliau tartas.

Rumunijoj taipgi yra karalius Michail, 
kuris sėdi užsidaręs palociuje ir “igno
ruoja” valdžią, o valdžia nesiskaito su 
juomi. Jo gimimo dienoj reakcininkai bu
vo surengę demonstracijas, atsinešė su 
hitleriška svastika vėliavas, plakatus su 
nacių obasiais, iškėlė anti-semitinius o- 
balsius, nužudė kelis komunistus. Tas 
nesutvirtino jo sostą, bet priešingai. De
monstracijos organizatoriai, Julius Ma
niu ir Konst. Bratianu už tai bus teisia
mi.

Bulgarijos ir Rumunijos vyriausybės 
laukia iš Amerikos ir Britanijos pripa
žinimo. Trijų Didžiųjų Konferencija Ma
skvoj nutarė paruošti joms taikos sąly
gas. Reiškia, turės būti pripažintos ir 
valdžios. Nepripažįstant valdžių, tai ne
būtų su kuomi ir taiką daryti.

Opus skaudulys, tai — Europinė Tur
kija. Tai 9,254 ketvirtainių mylių žemės 
plotas į šiaurės nuo Bosforo ir Dardanel
lų pertakų. Turkija, valdydama jį, lai
ko užblokadavus tas pertakas ir sudaro 
daug nesmagumų Balkanų šalims ir Ta
rybų Sąjungai. Tikrumoj, tas plotas tu
rėtų priklausyti Bulgarijai, o pertakos 
turėtų būt neutralizuotos, taip, kad už
baigus tą istorinį skaudulį.

prašalinti Ispanijos Fašistus! 
^visaseivilizuotas pasaulis piktinasi, 
kad Ispanijoj viešpatauja Mussolinio ir 
Hitlerio pastatytas žmogžudis generolas 
Franco ir jo fašistinė šaika.

Visiems yra žinoma, kad 1936-1939 me
tais Ispanijos liaudis didvyriškai gynė 
savo laisvę, su ja simpatizavo pasaulio 
demokratiniai žmonės, pasiaukavę ko- 
vūnai vyko demokratijai į pagalbą, bet 
liaudis pralaimėjo. Kaltė yra tų laikų 
Franci jos, Britanijos ir Jungtinių Vals-

tijų nusistatyme. Visi matė ir žinojo, 
kad Hitleris ir Mussolinis padarė inter
venciją į Ispaniją, pasiuntė ten savo ar
mijas, lakūnus, puolė liaudiečius ant ma
rių, siuntė ginklus ir amuniciją fašis
tams.

Pasaulinio karo metu gen. .Franco 
ir jo gauja ėjo išvien su Mussoliniu ir 
Hitleriu. Jis buvo pasiuntęs dešimtis 
tūkstančių fašistų karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Jeigu jis atvirai nepuolė Fran
ci jos, Britanijos ir Amerikos, tab tik to
dėl, kad neturėjo jėgų/

Jungtinės Tautos išlaimėjo karą, par
blokšta Hitlerio ir Mussolinio galybė. 
Sumuštas Japonijos imperializmas, tai 
turi būti padarytas galas ir Ispanijoje 
fašistų viešpatavimui, ‘turi būti suteikta 
pagalba Ispanijos liaudžiai, turi būti iš
draskytas tas fašistų rasodnikas, kur 
susispietė patys pasiučiausi hitlerininkai 
ir mussoliniečiai ir veikia prieš pasaulio 
taiką.

Sovietų Sąjunga, Jugoslavija, Lenkija 
ir eilė kitų šalių neturi jokių diplomati
nių ryšių su fašistine Ispanija. Iš Wa
shington pranešama, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė sutiko svarstyti.su 
Francija ir Britanija kas del nutrauki
mo diplomatinių ryšių su fašisto genero
lo Franco režimu. Eina kalbos apie pri
pažinimą Ispanijos laikinosios vyriausy
bės, kuri yra Meksikoj ir rengiasi per
sikelti į Paryžių.

Buvęs liaudiečių premjeras, socialis
tas Largo Caballero, išsireiškė už leidi
mą Ispanijoj liaudžiai nubalsuoti, kokios 
vyriausybės ji nori. Prieš tai išstojo Ko
munistų Partijas vadovė Dolores Ibar- 
ruri (LaPasionaria), pareikšdama, kad 
tokis balsavimas dabar negalimas. Gene
rolo Franco gaujos yra sugrudę į kalėji
mus ir koncentracijos liogerius virš mi- 
lioną geriausių Ispanijos demokratų. Fa
šistų teroras siaučia. Prie tokių sąlygų 
balsavimai eitų fašistų naudon. D. Ibar- 
ruri griežtai yra priešinga kitų šalių ar
mijos siuntimui į Ispaniją, neva tų bal
savimų kontroliavimui. Viena, tai būtų 
paneigimas Ispanijos nepriklausomybės, 
kita, tai būtų priedanga fašistų, reži
mui, nes atvykę kitų šalių kareiviai ne
sikištų, o vietos fašistai teroro pagalba 
įbaugintų žmones.

Komunistų Partijos vadovė sako, kad 
pirma privalo visos demokratinės, anti
fašistinės partijos, kaip tai komunistų, 
socialistų, republikonų, monarchistų ir 
kitokios anti-fašistinės grupės apsivieny- 
ti, nuversti fašistus — liaudies bude
lius — ir tada, kada kriminalistai ir 
žmonių žudytojai bus jau prašalinti iš 
valdžios, leisti liaudžiai išsirinkti pasto
vią vyriausybę ir nuspręsti, kokios san
tvarkos ji nori.

Aišku, kad Komunistų Partijos pasiū
lymas yra teisingas, kad tik jis užtikrina 
Ispanijos liaudžiai laisvę. Tarptautinis 
demokratinis judėjimas ir demokratinės 
valstybės turi paremti liaudies kovą už 
laisvę.

Potsdamo Konferencijoj, prezidentas 
Trumanas, Britanijos premjeras Attlee, 
Sovietų Sąjungos maršalas Stalinas suti-' 
ko, kad fašistinė generolo Franco vy
riausybė negali būti priimta į Jungtinių 
Tautų Organizaciją. Todėl demokratinių 
valstybių pareiga kuo greičiausiai nu
traukti ryšius su ta fašistų gauja.

Gen. Marshall Apsižvalgo
Naujas Jungtinių Valstijų ambasado

rius Chinijoj generolas George C. Mar
shall “įsiklauso ir įsižiūri” į Chinijos pa
dėtį. Pirmiausiai jį pasitiko generolas 
Chiang Kai-shekas, jo visoki ministerial 
ir dėjo pastangų įtikinti, kad “Chinijoj 
viskas gerai”, kad tik reikia daugiau 
gauti Amerikos pagalbos, ir “demokrati- ■ 
ja žydės.”

Vėliau generolas Marshall matėsi su 
Komunistų Partijos vadu generolu Chou 
En-lai, kuris yra komunistų delegacijos 
vadas pasitarimui su generolo Chiang 
Kai-sheko delegacija, ir plačiai su juo 
kalbėjosi.

Po to generolas Marshall matėsi su 
vadais Demokratinės Lygos Chinijoj, ku
ri skaitoma, kaip “vidurinė sriovė,” bet 
tikrumoj, kuri jau kelis kartu'viešai pa
reiškė, kad Amerika turi ištraukti savo 
armiją iš Chinijos, palikti patiems chi- 
nams naminius reikalus sutvarkyti. Rei
škia, reikalauja to paties, kaip ir Chini
jos Komunistų Partija, kuri nori, kad 
būtų baigtas naminis karas.

Taigi generolas Marshall matosi su vi
sais ir išgirsta visų nuomonę. Pageidau
jama, kad jis teisingai suprastų Chiniios 
reikalus ir prisidėtų prie sulaikymo pa
galbos generolui Chiang Kai-shekui, prie 
užbaigimo naminio karo, prie sutvirtini
mo Chinijos demokratijos.
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Prisiminus Liaudies Artistą ir Kovotoją 
Joną Bid 1 j - Lumbį

Jonas Bullis-Lumbis 1883—1943
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Atrodo ironiška, kad liaudį mylintis 
ir jos numylėtas, jos džiaugsmo siekęs 
ir su ja mokėjęs juoktis ir džiaugtis jos 
džiaugsmais, liaudies artistas Jonas 
Bullis-Lumbis buvo mirties pamotas 
gruodžio 30-tą. Tai dienos, kada žmonės, 
peržengdami laiko rubežių, stengiasi 
žingsnius į ateitį žengti vis linksmiau.

O gal likimas nęt pačią mirtį didžiai 
naudingo visuomenei žmogaus pritaikė 
jautriam momentui! Juk tas primena 
mums, kad įjungę į savo Naujųjų Metų 
rezoliuciją pažadą su didesniu pasišven
timu dirbti, mes galime mažinti tą nuos
tolį kitais darbais.

Nuostolį netekimu Jono Bullio-Lum.bio 
panešėme skaudų. Jis buvo daugeriopas 
menininkas. Savanoriai, Kuosomis nuo 
darbo už duoną valandomis prasisiekęs 
žinyboje, jis mokėjo jautriai virkdyti 
smuiką, groti pučiamu instrumentu, pa
žinti ir įvertinti muziką su jos dvasia ir 
autoriais; pažino teatro vaidybą; gabiai 
valdė plunksną ir pieštuką.

Tačiau jis daugiausia pažino ir mylė
jo žmones. Veikiausia jis dėlto ir pasi
rinko daugiau dirbti tose savo talentų 
šakose, kuriomis daugiausia galima švie
sti darbo žmogų, jam padėti pakilti iš 
tamsos ir vargo į šviesesnį, laisvą ir iš
teklingą gyvenimą.

i X '

Daugiausia liuosų jo gyvenimo valan
dų jisai pašventė karikatūromis pliekti 
darbo žmogaus priešus, tamsintojus, iš
naudotojus, vergėjus, nors gabiai kūrė ir 
žavingus gamtos vaizdus. ’ Ne tik Luo
šomis nuo darbo, bet tankiai nutraukto
mis ir nuo būtino pasilsio valandomis, 
vėlybomis išnaktomis jo talentinga ran
ka vedžiojo pieštuku ant popieros. Ve
džiojo tam, kad lietuvių liaudies laikraš
čiuose Laisvėje ir Vilnyje iškelti darbo 
žmogų, parodyti jam kelią, pagerbti tei
singus vadus.

Ko nesuspėjęs pasakyti paveikslu; ra
šė eilėmis, feljetonu,' korespondencijoj.

Nesuskaitomus vakarus ir šventary- 
čius jisai yra pašventęs ir liaudies teat
rui. Pasišventęs tuo nematomuoju — re
žisuoti, sūmokinti aktorius. Vaidinimo 
laiku jisai būdavo iš būdeles ties dulkėta 
estrada suflioriuoja. O pertraukoje bėga 
į užscenį vieną padrąsinti, kitam padubti

Lumbis niekad netikėjo į liaudies 
akims dumti buržuazijos paleistą mytą 
“menas menui.” Lumbis sakydavo — 
menas liaudžiai. Ir iš to atžvilgio, kiek 
tas nuo jo priklausė, jis parinkdavo vei
kalus, turinčius socialę reikšmę. Net 
liaudiškų juokelių, kurių jis mokėjo at
pasakoti daugybę, daugelį sugebėdavo 
paversti į pajuoką visuomenėje esančių 
blogybių, ne paties žmogaus.

Jonas Bullis (Lumbią — piešėjo sla
pyvardis), kilęs iš mažažemio kaimiečio 
šeimos, Joniškio apylinkėj, yra buvęs 
piemenėliu, pusberniu, gizeliu pas siuvė
ją, kareiviu, muzikantu, siuvėju. . Taip 
gi turėjęs progą į kunigėlius per gimi
naitį kunigą. Tačiau jis geriau pasirinko 
tapti siuvėju ir kovotoju prieš carizmą, 
prieš Lietuvos liaudies išnaudotojus.
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Pirm pat pirmojo pasaulinio karo 
vykęs iš Lietuvos į Rochester, N. Y., 
sikvietęs žmoną Viktoriją (Balzariūtę) 
ir mažametę dukrytę Onutę, turėdamas 
šeimos išlaikytojo ir naujakurio proble
mas, kukliai gyvendamas, tačiau surado 
laiko ir ištekliaus vietos organizacijoms 
daug kuo pasitarnauti. Tuo pat kartu 
sugebėjo ir patsai augti,- pažinti naująją 
šalį, .jos politinį gyvenimą. Greta to vis
ko, niekad neužmiršo Lietuvos, mokėjo 
atskirti jos draugus ir priešus Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių visuomenėje. Tą 
ryškiausiai liudija jo pavaizdavimas 
Amerikos lietuvių ir tūlų Lietuvos poli
tinio gyvenimo svarbiųjų bruožų karika
tūrose.

Kaip skaudu, kad mirtis sustabdė ar
tisto ranką išvakarėse Lietuvai skais
taus ryto, žadėjusio artisto širdžiai daug 
džiaugsmo ir jo kūrybai daug linksmų, 
spalvingų vaizdų iš prisikėlusios Lietu
vos gyvenime, mums taip mielo ir reika-

Niekas iš mūsų negalime pavaduoti 
artisto rankos kūrime Lietuvos gyveni
mo vaizdų. Negalime pavaduoti meno 
galios nei mūsų šalies darbo žmogaus 
kovoms už būvį nušviesti. Tačiau mes 
galime pagelbėti karo nuteriotai Lietu
vai greičiau atsisteigti. Galime ir priva
lome pagelbėti laimėti. darbo žmonėms 
čionai gerovę ir visuotiną laisvę. O tai 

p'dskiausį patarimą, perspėti prieš silp-' yra tie dalykai, kuriems Jonas Bullis- 
ną vietą, visus nugrimiruoti, patarti Lumbis aukojo talentingas pajėgas per 
scenerijiį pakaitose. visą gyvenimą.

Gebėral Motors pikietai šypsodamiesi aiškina ofisu darbininkams, del ko jie šį 
kartą neis pro pikiėto linijas dirbti kompanijos raštinėse, Flint, Mich. Niekas 
jieniš nekliudė eiti, bet pirm to čia policija buvo atbėgusi praskleisti pikieto liniją, 
kad padaryti raštiniu darbimpkams' kėlią. Žinoftia, raštinių darbininkai ta poli
cijos “malone” nepasinaudojo.
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Puikiai Pasidarbavom ttei < 
Lietuvos Vaikučių

Gruodžio 2-trą dieną Lietu
vių Moterų Apšvietoš Kliubas 
surengė pietus su puikia pro- 
grama Lietuvos vaikučių Trati- 
dai dėl nupirkimo Kalėdų do
vanėlių. Parengimas papyko
visais atžvilgiais. Mūsų ger
biama publika atsilankė
skaitlingai ir gausiai parėmė 
Lietuvos vaikučius. Los Ange
les lietuvių tarpe randasi datig 
gerų žmonių, kurie rūpeštlri- 
gai teikia pagelbą mūsų bro
liams ir sesutėms LietuVojb, 
kurie nukentėjo nUo baisių 
kraugerių fašistų. »'
Dabar Biskis Apie Programą

Programos pirmininkė N. 
Petrulienė, atidarius progra
mą, paaiškino rengimo tikslą 
ir pakvietė Los Angeles Lais
vės Chorą, po vadovyste Ne
lės Valaitis. Choras labai gra
žiai dainuoja, už tai kreditas 
priklauso mūsų gabiai moky
tojai. Mes dabar tikrai įgali
mo pasididžiuoti savo choru. 
Sudainavus pirmą dainelę, ga
vo daug aplodismentų ir rei- Ū 
kalavo, kad daugiau dainuotų, 
bet mūsų choro vedėja paaiš
kino, kad bus dar daugiau dai
nų, tai publika nusiramino;

Vėliau pirmininkė pakvietė 
pakalbėti gerbiamą svečią 
draugą V. Railą. Kadangi 
draugas Raila apleido Lietuvą 
po Pirmo Pasaulinio Kai'o, tai 
jis labai gerai žino, ką Lietu
vos liaudis nukentėjo laike 
Pirmo Pasaulinio Karo. Pasku
tinis karas buvo daug baifees- h 
nis ir žiauresnis. Jis sakė: A 
“Nebuvęs ten ir pats nepėr- 
gyvenęs tų visų baisenybių 
negali įsivaizduoti, ką reiškia 
karas ir kokius nuostolius d£- 
ro biednuomenei.” Jis, baigda
mas savo gražią kalbą, ragi
no susirinkusius^gelbėti Lietu
vos žmonėms kuo kas galiriie 
ir kvietė, kad prisidėtume prie 
užgydymo jų žaizdų. • —

Beje, draugas Rdila yra au
torius operetės “Kada Kaimas 
Nemiega.” Mūsų choras dabar 
tą Operetę mokinasi ir buš S'tt- 
vaidinta sausio 27 d; Tai yta . 
graži operetė, turininga dai-, JI 
nom ir abelnai gražus Veika-. 
las. Visį stengkitės ją pama
tyti. Mums, Los Angeles lie
tuviams, yra garbė tūfėti tbkį 
gabų draugą, kaip "Raila; Jis 
tinka visur, kaip priežodis sa- 
"ko: “Ir prie pečiaus ir "prib 
svečio.” Jis parašė operėfę ir 
sumokins, žinoma, kartu Sti 
mūsų mokytoja. Jis pasakė 
gražią prakalbą. Bravo, drau
ge Raila!

Grįžkime prie programbš. 
Pasibaigus prakalbai, įirihi- 
ninkė pakvietė draugą A; 
Sprudę padainuoti. Jarfi akom
panavo jo moteris. Apie jį 
tiek galima pasakyti, tai kad 
jis labai gražiai dainubja. Jis 
padainavo dvi daineles ir tas » 
publikai labai patiko. A. $pru-. 
de yra latvių kilmės. Pagei
daujama, kad jis muniš tan
kiau padainuotų. Vėliau pir
mininkė pakvietė mūsų tnyii- 
mą dainininkę, kuri hehuils- 
tančiai mus linksmina savo 
maloniomis dainelėmis jau per 
daugelį metų, tai yra bhųtį 
Levanienę. Ji visubfhet gražiai 
dainuoja, bet šį kartą,"rodos, 
kad už visus pereitus sykius 
gražiausia dainavo. Ji dainavo 
dvi dainas lietuviškai ir vienį 
angliškai. Sake, kad ji nbt 
atsilyginti tam dainininkdl 1&£ 
viui. Pirma dainele tikrai bu 
vo pritaikinta tam parengi 
mui, nes ji apdainavo Lfetii 
vos našlaičių vargus. Taiįgi ji 
ir kitas dainėtes Sudainavo 
gražiai, bet pirmoji tikrai bu
vo graži. Jai akompahiiVo jai|- 
na mergaitė Janėšb Rogūš. 
Nors ji jaunutė, bet talentin
ga. Jei ji lavinsis, tai bus ge
ra pianistė. ■■ ...

Programą uždarė riihs visų 
mylimas choras, ktifiš dar i 
dainavo dvi daineles. Vii 
trys dainelės buvo p irritbš 
virš minėtos bperei 
blikai labai patiko.

(Tąsa 5-me p
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UŽMIRŠTAS LIAUDIES DRAMATURGAS
pagrindinės medžiagos mūsų scenai stei-Prieš 40 metų amerikiečių lietuvių sa

vaitraščio “Vienybės Lietuvninkų” lei
dykla Plymouth, Pa., buvo išspausdinusi 
Vinco Nagornoskio parašytą 5-kių veiks
mų tragediją “Živilė, duktė Karijoto.” 
Po tos datos buvo išspausdinti ir kiti to 
paties autoriaus draminiai veikalai: 
“Pilėniečiai” (Shenandoah, Pa., 1908 
m.), “Rutvilė Žemaitijos mergelė” (New 
York, 1911 m.), “Doros sargas” (Wor
cester, Mass., 1920 m.), “Bijūnėlis” 
(Worcester, Mass.).

V. Nagornoskis paliko taip pat ir ne
spausdintų savo veikalų — rankraščiai, 
rodos, yra saugojami jo šeimoje Balti- 
morėje, Mulbery St., No. 1823. Kiek ži
noma, jo draminiai nespausdinti kūri
niai yra šie: “Revoliucijos viltis” (para
šyta ir vaidinta 1907 m.), “Vytis Kan- 
kenis,” “Daddy Bill” (anglų kalba) ir 
“Rutvilė” (anglų kalba) .

Visi čia suminėti veikalai buvo vai
dinti, pačiam autoriui vadovaujant, Bal- 
timorės mieste, Maryland štate. Buvo 
jie vaidinti ir Rusijoje, kaip apie tai su
žinome iš prof. Balio Sruogos* veikalo 
“Lietuvių teatras Peterburge 1892-1918 
m.” Čia minima, kad 1916 m. kovo 27 
d. Petrapily Jurgis Linartas buvo pasta
tęs “Živilę.” Be to “Pilėniečiai” buvo Li- 
nąrto pastatyti du kartus, 1911 ir 1913 
m., o “Živilė” net keturius kartus tarp 
1910 ir 1915 metų. Amerikoje įvairiose 
vietose ir įvairiais laikais daug kartų 
buvo vaidinami “Pilėniečiai,” “Rutvilė,” 
“Živilė.” “Doros sargas.”

Teko girdėti, kad “Pilėniečius” ketina 
pastatyti ir mūsų valstybiniai teatrai, 
todėl pravartu būtų kiek arčiau susipa
žinti su minėtų draminių veikalų auto- 

wrium Vincu Nagornoskiu (apie jį 1932 
metais rašė dr. Juozas Tumas-Vaižgan
tas).

Asmeniškų atsiminimų apie šį ameri
kietį liaudies rašytoją nedaug teturiu. 
Susipažinau su juo 1911 metais Baltimo- 
rėje Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
seimo metu, kada buvo pastatytas vienas 
iš jo veikalų. Vėliau teko su juo matytis 
įvairiomis progomis, kai man pasitaiky
davo su prakalbomis lankutis tame gra
žiame amerikiečių mieste! esančiame ne
labai toli nuo jūros, taVp Filadelfijos ir 
Vašingtono. Tai buvo įdomus žmogus, 
didelių gabumų ir dar didesnio darbštu
mo. Iš veido jis truputį priminė Maksi
mą Gorkį — giliai įžvelgiančios akys, 
ryžtingos ir drąsios lūpos. Tai buvo dar
bininkas siuvėjas, pats savaime prasila
vinęs ir apsiskaitęs, sugebėjęs kurti stip
rius, išlaikytus ir scenai priderintus da
lykus.

Vincas Nagornoskis gimė Vištytyje 
1869 m. balandžio 23 d. Iki 13 metų am
žiaus jis lankė pradžios mokyklą Višty
tyje. Berniuko amžiaus sulaukusį Vincą 
tėvai išsiuntė į Jungtines Amerikos Val
stybes pas seserį, jau ten įsikūrusią ir 
gyvenusią Niujorke. Keletą mėnesių 
Vincukas lanko viešą mokyklą, kur pra
moksta anglų kalbos. Tačiau neilgai jam 
teko būti mokykloje. Negalėdamas tęsti 
mokslo, stoja į drabužių siuvyklą. Ten 
jis, kaip pats apie tai rašo, skurdo “per 
visą gyvenimą paprastu darbininku, 
tremtiniu tarp svetįmijų.”

Pristatytas dirbti siuvykloje, Vincas 
pasiilgdamas tėvynės, nerimo ir mokėsi. 
Lankė jis Jono Šliupo įsteigia ir vedamą 
mokyklėlę, paskui ėjo į Pagget mokyklą 
Calvert Hall ir mokėsi pas tūlą dr. J. A. 
Minorą, kurį vadino savo “mistru.” Pa
galiau, Baltimorėje įstojo į Hopkins uni
versiteto inžinerijos skyrių, tačiau mo
kslo nebaigė. Tai tokia yra nesudėtinga 
ir nemarga Nagornoskio biografija.

Apie savo literatūrinių pastangų pra
džią jis šiaip 1932 metais rašė J. Tumui:

“1897 m. baltimoriečiai lietuviai, kaip 
ir kitais metais, viešomis prakalbomis 
minėjo baudžiavos panaikinimą. Teko ir 
man kalbėti... Įkalbinėjau saviškiams 
lietuviams mylėti savo kultūrą, kurti sa
vo dramos meną, eiti V. Kudirkos pėdo
mis. Man pritarė, ir nuo 1898 m. kovo 
4 d. pradėjau savo baudžiavą, patarimai 

-teko paremti darbu; pradėjau rankiotis 

gti teatro ratelį, lavinti vaidintojus, ra
šyti veikalus. . .”

Sunkus tai buvo darbas. Tada ameri
kiečiuose niekas nemokėjo už raštus, ne
mokėjo už vaidinimus. Patys autoriai 
būdavo ir režisieriais, ir vaidintojais ir 
deficitų dengėjais. V. Nagornoskis apie 
savo pirmąjį kūrinį šiaip rašo: “Dirbau 
šventadieniais ir bedarbmečiais, nakti
mis rašiau ir 1904 m. pabaigiau pirmą 
savo veikalą “Živilė, duktė Karijoto . ..” 
Baltimorės dramos kuopelė, mano reži
suojama, ėmė mokytis šio veikalo. Per 
aštuonis mėnesius repeticijos būdavo da
žnos ir ilgos, kartais trukdavo iki pusiau
nakčių .. . Veikalas buvo suvaidintas 

^1905 m. gegužės 15 d. “Bijou” teatre.” -
Po “Živilės” pasirodė ir kiti kūriniai: 

“Pilėniečiai,” “Rutvilė.” “Doros sargas” 
ir “Bijūnėlis.” Visus tuos veikalus pir
mą kartą vaidino ta pati baltimoriečių 
dramos mėgėjų kuopelė, kurią daugumo
je sudarė lietuviai siuvėjai. 1907 m. V. 
Nagornoskis, 1905 m. revoliucijos įtako
je, parašė “Revoliucijos viltį.” Be to, jis 
į anglų kalbė išvertė savo “Rutvilę” ir 
anglų kalba parašė 3-jų veiksmų dramą 
“Daddy Bill” (Tėvelis Bilis). Pradėjęs 
buvo rašyti 3-jų veiksmų tragediją “Vy
tis Kankenis,” tik nežinau, ar ją baigė. 
Apie save ir savo buitį Nagornoskis šiaip 
pasisako:

“Siuvau ir rašiau. Siuvau, kad turė
čiau duonos, rašiau, kad tarp savųjų ga
lėčiau gyventi vienybėje ir Lietuvos tė
vynės meile, kad ir svetimtaučiai maty
tų, jog ir mes ką ne ką galime ir savą 
kultūrą tobuliname. Su adata turtų ne-

Skaitytojai Apie “Bernardo Gavelio Klaidą”
Bostoniečio dr. J. F. Boriso Nuomonė
Dabar jau galima padaryti trumpą ap

žvalgą iš eilės nuomonių draugų ir drau
gių, kurie perskaitė “Bernardo Gavelio 
Klaidą.” Šių žodžių j rašytojas, būdamas 
pastaruoju laiku nuolatos kelionėje, ne
galėjo anksčiau savo nuomonę išreikšti.

Perskaičiau apysaką net du kartu, lė
tai, rūpestingai, kad įgijus visą tai, ką 
autorius norėjo pasakyti. Taipgi perskai
čiau kitų įdomius išsireiškimus, tilpusius 
“Laisvėje.” Tų, kurie tilpo “Vilnyje,” ne
mačiau. Prisipažinsiu, kad esu gavęs ke
letą laiškų, raginančių, kad išsireikščiau 
tuo reikalu savo nuomonę. Draugė R. S. 
iš Lynn, Mass., rašo ir sako, kad ji pa
žįsta Rojų Mizarą iš jaunų dienų ir pra
šo, kad pasakyčiau Mizarai, kad jai ir 
jos draugėms apysaka labai patiko. Maž
daug ir kiti draugai taip išsireiškia savo 
laiškuose.

Skaitant apysaką, pas manę nesusida
rė jokio nesmagumo jausmo, bei mono
tonijos. Man rodosi, kad autorius logiš
kai sutvarkė charakterius ir supranta
mai išreiškė jų mintis. Kadangi mes, 
kurie jau perskaitėme apysaką, didžiu
moje, skaitydami suradome smagumo, tai 
aš suprantu taip: jeigu gaunu smagumo 
iš kito žmogaus, kuris perduoda man 
tam tikrą mintį, kalba, daina bei apysa
ka, tai man tas yra naudinga savęs tobu
linimui. Jeigu atsiranda smagumo jaus
mai žmoguje, jam beskaitant knygą, ir 
stiprina jo sielą, sykiu kelia norą skaityti 
ir tobulintis, kad neįpulti į tokią klaidą, 
kaip Bernardas Gavelis, tai reiškia, jog 
tokia apysaka tobulina skaitytoją. Užtat 
aš su didele dauguma draugų ir draugių 
sakau, kad knyga verta pagarbos visų 
lietuvių ir lietuvaičių Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Kalba apysakoje per visą knygą yra 
natūrali. Karts nuo karto randasi nau
jų žodžių. Tai yra pageidaujama. Aldo
nos charakteris, gimusios ir augusios 
New Yorko miesto širdyje, yra daugiau 
brooklynietės merginos. Aldonos, kaipo 
mokytojos, pasikalbėjimai su Gaveliu y- 
ra labai įdomūs — pamokiną žmogų; 
jeigu turi gerą draugą ar draugę, tai 
moki draugiškumą įvertinti. Tonas jų 
kalbos įdomus. Sakiniai aiškiai ii’ su- 
suprantamai išreikštų tokioje formoj^ 

susikroviau, su plunksna /garbės nepel
niau, vienok nerūgojau . ..”

Labai įdomiai Nagornoskis pasisako, 
kaip jis, Amerikoje būdamas, mokėsi lie
tuvių kalbos. Štai jo žodžiai: “Amerikoj 
gyvenau pas švogerį A. Matulevičių, su 
juo turėjau kalbėti lietuviškai, nes jis 
kitaip nemokėjo. Taip gi ir dirbtuvėje, 
nes dirbo vien lietuviai, jauni vyrukai iš 
įvairių Lietuvos kraštų, dzūkai, kapsai, 
žemaičiai ir kiti; jie nuolat vedė ginčus 
tarp savęs už lietuvišką kalbą; kadangi 
aš ją prasčiausiai mokėjau, tai jie mane 
mokino, kiekvienas pagal savo tarmę. 
Bet tie mano profesoriai buvo beraščiai, 
todėl turėjo daug vargo su susirašymu 
su giminėmis tėvynėje, bet, turėdami 
tarp savęs, anot jų, pamokytą vaiką, jie 
privertė mane rašyti jiems laiškus; kaip 
aš juos rašiau, tai nežinau, tačiaus mes 
gavome ant jų atsakymus ir man juos 
reikėjo skaityti. Tokiu būdu lavinausi 
lėtai, spangiai, nežinodamas katro klau
syti, iki sulaukėm laikraščių, tada bu
vo lengviau mokytis, ir mokinomės ne aš 
viens; bet toli gražu man prie mokėjimo 
lietuviškos kalbos . ..”

Nagornoskio veikalai buvo statomi 
Amerikoje, Petrapilyje ir Rygoje, jo “Pi
lėniečius” ketina statyti ir mūsų Valsty
binis teatras. Tas verčia manyti, kad 
Vincas Nagornoskis buvo stambesnė jė
ga, su kuria reiktų mūsų , scenos žino
vams susipažinti.

Iš amerikiečių periodinės spaudos rei
ktų surinkti visus, kiek tai įmanoma, 
duomenis apie jo asmenį, apie jo sceninę 
veiklą ir taip pat atsiliepimus apie jo 
draminius kūrinius, kuriuos statė įvai
rūs amerikiečių lietuvių scenos mėgėjų 
rateliai. Karolis Vairas.

(Iš Vilniaus “Tiesos”)

kad ir mažai prasilavinęs skaitytojas ga
lėtų suprasti.

Knygos puslapyje 257 Aldona sako, 
jog lietuviai yra lygūs visų kitų tautų 
žmonėms. Tiesu su kaupu. Mes žinome iš 
mūsų pažinčių. Mes žinome, kad lietuviai 
nėra atsilikę nuo kitų tautų.

Jeigu mes padarytume nors mažą ty
rinėjimą iš savo 300,000 tautiečių Ame
rikoje, tai man atrodo, kad talentais lie
tuviai aukščiau stovėtų net ir už tokią 
progresyvišką tautinę grupę, kaip žydų. 
Lietuvių sūnūs ir dukterys yra įsipynę 
visuose Am. gyvenimo kultūros sluogs- 
niuose. Tik Nauj. Anglijoj mes turime štai 
Anna Kaskas (Katkauskaitę), Metropo
litan Operos dainininkę; Birutą Ramoš
kaitę, San Carlo Operos narę; dr. Vitol- 
dą Arnettą Sukacką, įrašytą į American 
Men of Science; dr. Bernardą Jatulį, 
daug prisidėjusį išradime vaisto Proth- 
ricin. Turime daug lietuvių talentų, ku
rie nėra glaudžiai susijungę su lietuvių 
eilėmis. Dėl to mes esame patys kalti. 
Turime akademikų, profesorių, rašytojų, 
redaktorių, dailininkų, kompozitorių, 
meno veikėjų, dainininkų, gydytojų, che- 
mistų, mokytojų, inžinierių, advokatų, 
v a i s t i ninku, electroencephalographų, 
protinių darbininkų, ir labai gabių ūki
ninkų. Apart visų talentų, galime pasi
didžiuoti ir tuo, kad lietuviai darbininkai 
—žmonės visur gerbiami ir žinomi kaipo 
geri darbininkai. Šitaip tenka įsvaizduo- 
ti, ką Aldona kalbėjo Gaveliui apie prog
resą, pasireiškusį lietuviuose tuo laiku, 
kai jis, Bernardas Gavelis, buvo kalėjime 
per 25 metus. Tai yra realybė.

Man atrodo, kad toki charakteriai, 
kaip dr. Silvermanas, galėjo daug ko iš 
lietuvių pasimokyti. Tiesa, nėra tokio 
žmogaus, kuris negalėtų pasimokyti iš 
kito žmogaus. Man rodosi, kad dr. Sil
vermanas, ,nors ir buvo progresyviškas 
žmogus, bet ne toks mielaširdingas, kaip 
kad autorius jį nupiešia. Kuomet jį, dr. z 
Silvermaną, kalėjime užpuolė blogi žmo
nės ir ten pats Bernardas Gavelis jį ap
gynė, tai, mano supratimu, dr. Silver
manas pasiliko amžinai kaltu Bernardui 
Gaveliui. Šimto dolerių auka Gaveliui, 
kurią davė dr. Silvermanas, nėra paro
danti mielaširdingumb. Man taipgi atro
do, kad dr. Silvermanas -ne visai natūra
lūs, _ 54am

Penkmetis 7
Suūžė gaivinanti vasaros vėjai 
Ir žemė paraudo nušvitus!
Vos tekanti saulė rubinais žėrėjo— 
Išaušo liepsnojantis*vytas!

I

Pradėjom kurti gyvenimą naują, 
Gyvenimą platų, kitais pamatais.
Bus laisvas pasaulis, kur nieks nevergau- 
Laimingi laikai mūsų žemei ateis. [ja,

Bet vos tik pradėjo žaliuoti daigeliai 
Naujos mūsų sėjos laisvoj Lietuvoj — 
Užpuolė fašistai mūs mylimą šalį 
Sutrypti sužėlusią dirvą grūmojo.

Dangus apsiniaukė, griaustinis riaumojo, 
Nuvyto jaunučiai daigeliai žali, , 
Pajuodavo dirvos po vokiečio kojom, 
Kapų klaikuma viešpatavo šaly ...

Nuo gedulo šydo padangė aptemo, 
Ir upėmis kraujo pasaulis pasruvo. 
Raudojime skendo tarybinė žemė, 
Sodybos pleškėjo, namų sienos griuvo. ..

Šio veterano šeimon pribū- 
na kūdikis, bet veteranas ne
turi namų, kur ta mielą pri- 

' buišj įnešti. Tad šis laimingas 
(mūsų netvarkos daromas ne
laimingu) būsimas tėvas užsi
dėjo iškabą ir paraduoja vie
na iš centralipių gatvių Los 
Angeles mieste. Jo ir kitų to
kių veteranų apsaugai reikia 
reikalauti pravesti Kongrese 
Wagner - Ellender - Taft hou
sing bill.

Bet ašaros nieko padėt negalėjo, 
Nepermaldaus raudos laukinių žvėrių... 
Ir stojo į kovą prieš audrą ir vėją 
Daugybė tėvynės sūnų-dukterų.

Kas ginklą paėmęs į apkasus traukė, 
Kas skrido į orą lėktuvo sparnais. 
Visur po sodybas, per miestą, per lauką, 
—“Į kovą. Į kovą.”—aidėjo garsai.

Ir užvirė kova arši, žūtbūtinė, 
Kovojo karžygiškai, sunkiai, ilgai.
—“Sugniuždinkim priešą. Apginkim 

tėvynę.” .
Skambėjo vis šūkiai: — “Į kovą, 

draugai.”—

Po vėliava mūsų galingojo vado, 
Sukaupus užgrūdintas plieno jėgas, 
Daugybė karžygių naujų atsirado, 
Jie rėžė- į dirvą vis naujas vagas . . .

Livingston, N. J.

Nemaža drąsuolių kovos lauke krito 
Ir vardą herojų jie amžiams įgijo ... 
Dabar jau sulaukėm beauštančio ryto. 
Nagai aštuonkojo paleido žmoniją . . .

Jau slibinui šimtą galvų nukapojo, 
Jo, pragaro jėgą sumynė.
Laisvi darbininkai, kariai ir artojai 
Atkurs vėl Tarybų tėvynę.

žaliuos mūsų dirvos daigais naujos 
Išaugs pastatai didingiausi. [ sėjos, 
Tarybų žmogus — tas plieno kūrėjas 
Pasauliniu milžinu jausis . ..

Naujiems Metams Pasitikti 
Vakarienė

LDS 47 kuopa rengia gražų 
vakarą palydėti senuosius me
tus ii' sutikti naujus.

Parengimas įvyks gruodžio 
.31 d., vakarė, pas del Prison’s, 
White Oak Ridge RojuR netoli 
South Orange Ave. '

Mes kviečiame ne tik savo 
kuopos narius dalyvauti jame, 
o ii- pašaliečius kartu smagiai 

! laiką praleisti.
šitas mūsų parengimas nėra 

i tai pirmas. Kurie dalyvavote 
i pirmesniuose, gerai žinote, 
kad smagiai buvo galima lai- 

! ką praleisti.
Kviečia Kuopos Komitetas.

Plačiuoju plentu nužygiavom nuėjom ...
Te nieks pakelėj nesustoja!
Tai kelias šauniųjų pasaulio kūrėjų — 
Spartuolių ir darbo herojų!

Permažai pieno pagami
nama N. Y. valstijoj.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

AIdona Kazanavičienė.

Namas
Kur vėjas tik peleno plėnis sijojo 
Ir kaimas juodavo nuogais kaminais, 
Suauga vėl sienon pušiniai sienojai, 
Ir namas iškyla su čytais naujais.

Kaip kūdikis ką tik užgimęs, jis baltas 
Ir samanom kvepia, alsuoja sakais, 
Jo kraigą papuoš tuoj vainikas iškeltas, 
Ir saulėn pažvelgs jis stikliniais langais.

Pro kaminą veršis gyvybės vėl dūmas, 
Atšalusio židinio plytos užkais.
Apglobs jį iš naujo pirmykštis jaukumas, 
Šeima kai prie stalo susės vakarais.

Palanges papuoš vėl žolynai sudygę, 
Viduj šeimininkė linguos naują vygę.

Kostas Korsakas.

LAISVES 
BANKIETAS 

IR 

BENDROVES 

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Ko-operatyvės 

Spaudos Bendrovės ir 
Laisvės 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 tokiai tęsis be 
pertraukos nuo 6i30 vai. 
iki vidurnakčio.
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K. Vaicekjauskai aukavo dėl 
papuošimo stalo. .

J, K. Navalinskienė.
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Tel. TRObridge 6830

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Sviesto Brangininkai 
Washington.

pieno produktų bizniai dai 
spaudimą valdžiai, kadJeiš 
tų pabrangint sviesto kai
ną. !

BINGHAMTON, N. Ykas — Von Neurath. Hitleris 
sykį jam sakė: “Tu esi mo
derniškas vyras, šaltakraujis, 
galėsi suvaldyti cechus.” O 
Neurath iš tikrųjų ir buvo pa- 
simojęs išnaikinti cechus.

Jie visi buvo “moderniški”; 
jie žudė nekaltus vaikučius 
net nesumirksėję. Bet jų žai
dimo laikas jau užsibaigė. 
Goeringas gyrėsi 1937 metais, 
būk Vokietija pradėsianti ka
rą “pagal nustatytą laiką,” ir 
būk jie užbaigsią griebti sve
timas žemes apie 1945 m. Jis 
atspėjo datą, bot rezultatai 
pasirodė kitokie. Ne be reika
lo’ Raudonoji Armija kariavo 
per keturius skaudžius metus. 
Ji perkeitė vokiečių “nustaty
tą laiką,” ir 1945 m. “virš
žmogiai” . tapo pagriebti už 
sprando. Dabar jie sau sėdi 
kaltininkų suole.

Gali jausti istorijos karštą 
kvapą, šitie kriminalistai bus 
pakarti — to jausmai reika
lauja. Bet tai ne vien fašistai 
taps pasmerkti. Fašizmas tai
pogi bus pasmerktas. Tie, ku
rie juos vaišino ir kurie norė
jo, kad fašizmas vėl prisikel
tų, ir tokių įpėdiniai, irgi bus 
pasmerkti. Perdideles kančias 
žmonės kentėjo dėl fašizmo; 
visų žmonių akys todėl nu
kreiptos link Nurembergo.

Tarpe tų nukentėjusių ran
dasi senelė montenegrietė, ku
rios vaikučius vokiečiai sude
gino gyvus, ir Gabriel Periso 
drauge, ir ta1 moteris iš Ma- 
riupolio, kuri man sake, kad 
kada vokiečiai nurengė jos 
mažytę dukrelę, tai mergaitė i 
verkdama prakalbėjo link vo-ifi i

‘Dėduk, man labai šal-Į* 
nenoriu d a b a r p ra u s- i £ 
“dėdukas” ėmė ir už-j 1 

v - i B žemes n a. |

Frankas įsteigė garsiąsias 
mirties stovyklas.” Jis išnai

kino milijonus žydų ir lenkų. 
Jis prirengė entuziastišką ra
portą apie sunaikinimą Varša- 
vos geto (žydų kvartalo) ir 
dar pasigyrė, jog jis visas po
žemines srutų dūdas užtven
kė vandeniu, kur žydai, išlikę 
gyvais, mėgino išsigelbėti. Jis 
susiskaitė, kiek porų kelnių 
jam liko, kada sunaikino geto 
ir išžudė visus žydus, ir dar 
pridūrė: “Metalo likučiai dar 
galima iškasti iš po tų griuvė
sių.” O, taip, jis dabar visą 
kaltę meta ant Ilimmlerio. Jis 
pats, matote, žmonių nežudė; 
jis tik juos “nuvedė 
šaūs žemes po žeme, 
mėgsta nusižeminti, 
mas: “Aš buvau tik 
tratyvis nykštukas.” 
“nykštukas” suėdė 
čius gyvasčių į dieną. Teisma- 
butyje jis nešioja didelius juo
dus akinius. Aš mačiau jo akis 
tik syki — akys apsupto ir 
prispirto šeško.

Julius Streicheris atrodo, 
kaip sena rupūže. Milijonai 
Europos nužudytų žydų ne
duoda jam galvoj ramybės. Jis 
patrauko pečius ir sako : “Kuo
mi aš prasikaltau?” Jis nei 
vieno nenužudė. Jis tik norė
jo žydus išsiųsti Palestinon. 
Bet jis buvo klaidingai supras
tas. Nagi, jis buvo vienas iš 
rėmėjų Herzl ir Zionistų! Nei 
vienas negalėtų sugalvoti dur- 
nesnio melo, ir nei vienas ne
galėtų rasti baisesnio veido, 
kaip šito bedūšio. Aš norėčiau 
užmiršti amžinai šitą rupūžę, 
kada, kaip Frankis ir kiti kri
minalistai, jis bus “nukraus
tytas” po velėna.

Štai, kitas žioplys peštukas, 
Baldur von Schirach, organi- 
zuotojas “Hitlerio Jugend.” 
Jis turi buliaus sprandą ir mė
lynas torielkines akis. Nela
bai seniai jis sakydavo: “Mes 

buvo visi mirštanti, tik Hitleris ne.” 
■fašistų vadinamas ekspertu ži- Dabar jis visai kito nusistaty- 

Jisjmo — dabar jis, nori gyventi.
> sumanymus va- 
pusiau dieviškais.” 
jis vadina Hitlerio 
“idijotiškais.”

senas Muriicho policis- 
Wilhelm Frick, kurio 

kaip žuvies. Iki 1943

ISTORIJOS MORALYBĖ
NUREMBERG© TEISMAS

Rašo 1LJA ERENBURG
(Pabaiga)

riebus klaunas • yra 
visose fašistų krimįna-

— nuo padegimo

nuo bile atsakomy- 
tikisi, jei ne pasaulį, 
žurnalistus nustebin- 
lipšnumu. Jis mėto

Šitas 
įveltas 
lystėse 
Reichstago, iki padegimo vi
sos Europos. Kada jis davė fa
šistiniam žiopliam įsakymus, 
jis pareiškė: “Aš prisiimu vi
są atsakomybę.” Dabar jis tu
ri tik vieną pageidavimą, tai 
išsisukti 
bės. Jis 
tai nors 
ti savo
žvilgsnius ir šypsas į visas pu
ses, kaip jis mėtydavo ardy
mo bombas ant ramių miestų. 
Jis zuikiškai kramtinėja sau
sainius. Bet ar mes pamiršo
me, kaip jis vilkiškai sumau
rojo čechoslovakiją ? Ar ne 
jis suorganizavo badavimą ša
lyse, kur vokiečiai užgrobė? 
Ar ne jis tuko visos Europos 
geru ir ją nuogai apiplėšė?

Pirm karo jis rašė straips
nį : “Atakavimo Būdas.” Da
bar jis siuntinėja įsikarščiavu-: 
sius raštelius savo advokatui: 
jis dabar galvoja “naują bū
dą,” kaip apginti ne Vokieti
ją, ale save, riebųjį Hermaną.

Jis buvo autorium “žalio
sios Brošiūros!” jis norėjo pa
versti Rusiją .Vokietijos kolo
nija. Dabar jis studijuoja teis- 
mabutyje rusų oficierių antpe
čius. šitas vokiškų gaujų va
das buvo pigus vagišius. Ka
da, 1940 m. vokiečiai pradė
jo plėšti Europą, Goeringas 
gyrėsi Rosenbergui: “Aš tu
riu didžiausią kolekciją pieši
nių ir skulptūrų.” Jis pavertė 
miestus pelenais, bet p.risirin- 1 
ko namus piešinių. Jis korė 
mergaites, bet rankiojo stovy- 
lėles pupių, lėlių. Nors ir ka
lėjimo maistas, jis vistiek rie
bus. — siurbėlė prisipūtus 
krauju. Jį pakarti reikės ne 
virvės, ale lyno.

Fašistai Hessą vadino Fa
šistų Partijos išmintimi. Rodo
si, kad žmogus be išminties 
galėtų turėti išmintį! Laike 
teismo procedūros Hessas 
skaito detektyvų pasakas: jis 
atmena labai gerai, jis skaito 
kitų žmonių pasakas apie kri- 
minalystes, kad pamiršti savo 
kriminalystę. žiūrint į Sovietų 
Sąjungos vėliavą, kuri čia ka
bo šalia Britų vėliavos, jam 
gal būt prisimena gegužės 
naktis, kada šoko iš orlaivio 
Škotijon. Jis tikėjosi gerti ru
sų vodką ir rūkyti angliškus 
cigaretus. Vietoj to, jis tapo 
atvežtas Nurembergan. Ka
dangi jam nieko kito neliko 
daryti, tai jis lošia rolę Ru
dolfo Užmiršę j o.

Buvusis field maršalas Kei
tei yra paprastas, tipingas, 
peštukas, keturkampiu veidu 
ir netašytu apsiėjimu. Jis iš
tikimai tarnavo savo fiureriui 
ir Vokietijos generolams, ku
rie sėdėjo Hitlerio tarnų kam
baryje. Keitelis buvo vadina
mas* Hitlerio pakaliku, ir jis 
buvo nepaprastu pakaliku. Jis 
žudė nekaltus žmones ne vien 
todėl, kad jam buvo įsakyta

uz-
La- 
čia

nuo vir
iu jis 

sakyda- 
adminis- 
O šitas 

tūkstan-

Didieii

tų dar pagyventi maloniai ant 
šios žemelės', bet ji jam jau 
po jo kojų atsiveria.

Generolas Jodl nei kiek ne- 
atsilikęs nuo Keitelio. Jis ir 
sakė, kad Rusija turi būti pa
šventinta kardu ir ugnimi. O 
dabar jis nervingai žiovauja 
ir mėgina pasislėpti už Keite
lio plačios nugaros. Bet jis ne
bus pražiūrėtas. Septyni me
tai atgal, kada Jodl pradėjo 
koptis aukštyn Nurembergo, 
čia jis sugalvojo ir planą 
griebimui čechoslovakijos. 
bai jam ir tinka, kad jis 
ir galą gautų.

Joachimas von Ribbentrop 
pamiršo visus savo praeities 
delikatnumus. Kada jis važi
nėjo, kaipo pardavinėtojas, jis 
buvo panašus į vagį; kada jis 
tapo diplomatu, jis virto pa
našus į pardavėją. Jis vis pa
sivėlindavo atminti, kokioj jis 
pozicijoj' randasi. Dabar jis 
mąsto apie netolimą ateitį: jis 

j dabar tik save apsigina, bet jis 
jau atrodo taip gerai, kaip ir 
pakartas. Kai kada, tiesa, jis 
mėgina kiek atgyti ir vėl lošti 
diplomatu. Tai be galo bergž- 
džio\jįąstaligos, nes juk jis tik 
paprastas gengsteris. Kada jis 
rengėsi pagrobti Austriją, če
choslovakiją ir Lenkiją, jis 
nešiojosi raktą ir plieninę dal
bą po skvernu. Jis yra auto
riumi to gan aiškaus pareiški
mo: “Rusijos javai ir žalioji 
medžiaga mums kaip tik gerai 
tiks.” Jis turės dabar atsaky
ti už tuos javus. Milijonai liu
dininkų pirštu rodo į jį — naš
lės, našlaičiai, motinos, kurios 

, prarado savo sūnus — visa 
į Rusija.

Alfredas Rosenberg

Aukavusių vardai dėl Lie
tuvos žmonių pagalbos: ž

I. M. Luzinai $10.t ■
Po $2: J. M. Kazlauskai, 

Josephine Kąsky, I. II. Wizes, 
P. K. Jozapaitis.

A. II. Pagegalas $1.30.
(Po $1.25: A. J. K. Nava

linskai, Mr. & Mrs. Okulevi- 
čiai..

Po $1: B. Zmitraitė, Valeri
ja Kaminskienė, Mr. & Mrs. 
Kastienai, A. Garuckis, P. 
Grinius, S. Vaineikis, N. Yudi- 
kaitienė ir sūnus Walter, A. 
Klimas, Victor Gaidis, A. Že
maitienė, J. K. Vaicekauskai, 
V. Kapičiauskienė, L. Šimu- 
liunas.

Po 50c: A. Zmitra, V. 'Zmit
raitė, B. Kastravickienė, Mrs. 
Černiauskiene, J. A. Kireilis, 
A. Barzdevičienė, A. Tvarijo- 
nienė, A. Balonis, Mrs. Ruth 
Johnston, P. Poška, M. Beke- 
rienė, A. Maldaikienė.

Ona Mikolajunaitė 45c.
Po 25ę: Wm. Hudanich, P. 

Bakšienė, H. žukienė.
Smulkiais surinkta 25c. Vi

so aukų $42.25.
V. Kaminskienė nupirko gė

les už $2, kurias gėlininkai J.

Per karą Franci jos aukso 
atsarga beveik ‘ pusiau su
mažėjo. Pirm karo valstybi
niame jos ižde buvo $3,200.- 
000,000 aukso, o dabar tik 
$1,800,000,000.

Į MATEUŠAS SIMONAVICIUS Į
* GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA |

Vietos ir i m p o r- 
g t notos degtinės ir 

vynai, geriausių 
I b r a v o r ų alus ir 
g ėlius. Kada būsite 
g Brooklyne, užeiki- 
g te susipažinti.

8 t

v;

įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėm s. Neda
liomis atdaras nuo
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Undertaker & Embalmer |

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

^a^«sz4jrs^r«?!

S: Namų Savininkai!

if.

Čia if Čechoslovakijos žudi- I

GREEN STAR BAR & GRILLRosenbergo

LIETUVIŠKAS KABARETAS

ŠEŠTADIENI

(RAMANAUSKAS)

<<■
••S

pavienių, 
padarau 
paveiks. • 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

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

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

į 459 GRAND ST.
F (Skersai nuo Republic Teatro)

I

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

kiečio: 
ta, aš 
tis.” O
kasė gyvą mergaitę

Tarp tų žmonių randasi naš
lė rusų kareivio ir vaikučiai 
iš Lidiče. Visi jie ten randa

vusi mano brangiausieji ir

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
1 Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ

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

v

. nojime “Rusijos
i buvo teoretikas užpuolimų iri Jis Hitlerio 
j plėšimų. Būdamas vagiu ir žu-1 dindavo “ 
i likti, kuriam istorija neturi ly- Dabar jau 
įgaus, jis filosofavo: “į 20 ar sumanymus 
šimtą metų, rusai patys susi- štai 
pras, jog Rusija turėjo tapti tas, .— 
Vokietijos gyvenimo plėtotės akys, 
vieta.” Jis plėšė urmu ir pavie- m. jis buvo vidaus reikalų mi
niai. Jis vogė javus urmu iš|nisteris, kurio Ilimmleris bu- 
Rusijos, bet jis nepražiūrėjo! vo padėjėjas.
ir mažniekiy. Pavyzdžiui, jis Ve kitas Olandijos mėsinin- 
ištraukinėjo žydams auksinius kas — Seyss-In<|iiart, eksper- 
dantis viena ar dviem valam žudymo būriais.
dom piim jų operacijos, j q v(, vel.gu kuprius, raudon- 
(“Operacijos” pas fašistus j p)auKis Sauckel.
reiškė masinis žudymas.) Jis j 
buvo Goeringo konkurentas;! 
jis il*gi gėrėjosi puikiais dai
lės kūriniais. Jis įsteigė tikrą 
vagystės biznį, 
Einsatzstab.” Jis grobė iš fa
šistais užplūstų šalių knygas, 
plėšinius, ir stovylas.

“Estetų” galerija galime 
dar padidinti.

Lenkijos mėsinėtojas Frank, 
plikagalvis, pasibjaurėtinas 
charakteris, taipgi pasigriebė 
Leonardo da Vinci piešinį. Jis 
sakė: “Negaliu pasakyti, kiek 
šitas piešinys yra vertas, nesu 
kupčius jų, o prie to, kainos 
vis keičiasi; bet vistiek tai yra 
gan brangus dalykas.”

L 
L
I

si, 
artimiausieji, visi draugai, visi 
žmonės su širdimis ir visi jie 
sako: “Nušluokit fašizmą nuo 
žemės kamuolio! Nušluokitc 
fašizmo kartybes nuo širdžių 
ir iš galvų. Lai būna, lai au
ga javai ir vaikai, miestai ir 
poezija, ir lai būna gyvybė! 
Mirtis mirčiai,”

Vertė A. GILMANAS.

Chinų komunistai įteikė 
Chiang Kai-shekui pasiūly
mą sustabdyt naminio karo 
veiksmus. J

Amerika parduos Chini
nai $500,000,000 vertės kari
nių daiktų perviršių.

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N
Blokas nuo Howes St. elfiveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 
VINCU KRIAUČIŪNU

Jei jūsų namui reikia 
naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau- 
čiūnas 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 kreipkitės

National Alcala Industries
355 Union Ave. cor. Grand st.,

Telefonas EVergreen 4-0753

J

I
Brooklyn, N. Y. 5

I

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

ir pagal savo norą. Jis sugal
vojo planą puolimui Sovietų 
Sąjungos, — “Barbarosa pla
ną.” Turime pastebėti, kad ši
tie fašistiniai gengsteriai turė
jo savotiškus vardus savo 
žmogžudiškiems planams. įsi
veržimas Sovietų Sąjungon — 
“Barbarosa planas,” užpuoli
mas Lenkijos — “Ilimmlerio 
afėra,” pasigriebimas Austri
jos — “Otto planas,” o ataka 
ant Gibraltaro, kuri buvo ren
giama, buvo užvardinta “Fe- 
Jbco planu,” nes gen. Franko 
pagelbėjo jį sulipinti.

Keitelis įsakė Leningradą 
nušluoti nuo žemės kamuolio. 
Jis įvedė patvarkymą Sovieti.i 
belaisvius sužymėti karšta ge
ležimi. Jis pareiškė, kad 
“Žmogaus gyvastis nieko ne
reiškia Rytuose.
be

O vistiek jis 
galo įkainuoja savo gyvas- 
Milijonų nužudytojas norė-

r
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

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

CHARLES J. ROMAN 11

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

«*&«?<&

Liūdesio valandoj kreip- Jj 
kites prie manęs dieną k 
ar naktį, greit suteiksi- į 
me modernišką patarna- $ 
vimą. Patogiai ir gražiai r 
moderniškai įruošta mū- p 
sų šermeninė. Mūsų pa- J) 
tarnavimu ir kainomis k 
būsite patenkinti. v

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

fA
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Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

£A
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FcJdfts puslapis

Skaitytojai apie “Bernardo Gavelio KlaidąLAISVĖS VAJUS HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

V. J. Stankus, Easton ............  1350
P. Bečis, F. Klaston, Gr. Neck 1313 
Geo. Shųnaitis, Montello ......... 1234
y. O. Valuka:, ----- “
C. K. Urbonas, Hudson ...........
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 
«V. Ramanauskas, Minersville 
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Burba, So. Boston ................
S. Penkauskas-
* P. Tamašauskas, Lawrence ....
S. Puidokas, Rumford .............
ALDLD 25 kp., Baltimore .....
h. Šlajus, Chester ....................
v. Padgalskas, Mexico .............
ALDLD Moterų 20 kuopa,

Binghamton ..........................
1 L. Pruseika, Chicago ..................

ALDLD 145 kp., Los Angeles 
J. Simutis, Nashua ....................
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood ....

Iš Philadelphijos prisiuntė prenumeratą R. Merkis, 
tad Pilėnas pakilo punktais, bet pasilieka toj pačioj vie
toj lentelėje.

R. Žukauskienė prisiuntė dvi naujas prenumeratas, 
taipgi A. Balčiūnas pridavė naują prenumeratą, ir pa
starieji trys vajininkai pasilieka toj pačioj vietoj. Įsi- 
skaito ir J. Bakšys, kuris prisiuntė prenumeratų.

P. Anderson, rochesterietis, prisiuntė naują prenu-
* meratą ir tuomi pralenkė Bridgeportą, ir Shenandoahą 

ir pavarė greatneckiečius iš laimėtojų skyriaus.
H. Tamašauskienė, iš W. Roxbury, Mass, prisiuntė 

naują prenumeratą.
Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami pre

numeratų: J. Mažeika (pasidarbavo ALDLD 4-to apkr. 
labui), G. Shimaitis, Montello, Mass.; V. J. Stankus, 
Easton, Pa. Iš tolimos Kalifornijos prisiuntė prenume
ratą C. U. Davis ir pluoštą prenumeratų V. Sutkienė, 
įsakė punktus priskaityt prie ALDLD 145 kp. Už tai 
esame jiems dėkingi.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau laiškų, 
bet neskelbsime, iki visi vajininkai prisius 
paskutinius rezultatus. Tad prašome tai tuojau padary
ti, nelaukti perilgai. Nepamirškite, kad vajus oficialiai

• užsibaigia su sausio 1 d. Tad linkime daug pasisekimo 
visiems vajininkams.

Pavieniai skaitytojai prisiuntė po naują prenumeratą: 
Petras Velykis, Brooklyn, N. Y.; N. Apanovich, No. 
Andover, Mass., ir Charles Sluzas, Philadelphia, Pa. 
Tariafne jiems nuoširdų ačiū!

Laisvės Administracija.

Valukas, Wilkes-Barre 1052 
1006 

906 
858 
834 
772 
676

L. Bekešlene, Rochester .........
J. Rudman, New Haven .........
M. Dambrauskiene, So. / Boston
M. Smitrevičienė, Detroit .........
H. Tamašauskienė, W. Roxbury
H. Žukienė, Binghamton ...........
M. ■ Janulienė, Detroit ..............
A. P. Dambrauskas, Haverhill
V. J. Valley, New Britain .........
J. Kalvelis, Bridgewater ...........
A. Valinčius, Pittston ...........
J. Lingevičius, Saginaw ...........
F. Wilkas, Wilmerding .............

514 A. Kupstas, E. St. Louis ...........
A. Gudzin, Schenectady .............
A. J. Naviackas, Haverhill .......
A. Buivid, Dorchester ................

Stankevičius, Wilkes-Barre ....
Gugas, Detroit ...•.....................

Vasiliauskas, Detroit ............
Adams, Grand Rapids .............

674
654
654
650

497
496
478
456

j.
4301 J.

414
382
364
326
298
290
288
270
234
234
208
200
156
104

. 78
78
76

. 40
26
26

. 24

(Tąsa nuo 3-eio pus.)
Malonu, kad toks progresas eina mūsų 

kalboje, kaip kad tūli draugai kritikai 
išsireiškė. Kaip viskas juda, progresuo
ja, taip ir kalbos, tačiau, dauguma lie
tuvių, kurie gyvena Amerikoje, susirišę 
su Amerikos gyvenimu, negali sykiu pro
gresuoti su Lietuvos lietuviais. Kita, 
man rodosi, kad apysakos yra rašomos 
didelei daugumai žmonių, kad jas supra
stų mokyti ir mažiaus mokyti žmonės. 
Mes visi gerai žinome, jog kalba pagra
žina mintis. Mes taipgi turime žinoti ir 
tai, kad kalba yra mechaniškas dalykas, 
kuris pas žmogų išsidirba, jeigu randasi

RAILAI, JŲ DUKTĖ IR ŽENTAS
Antanas K. Raila ir šeima sveikina 

visus savo draugus ir pažįstamus su 
Naujais Metais. Jie linki visiems link
smų ir laimingų Naujų Metų. Jie šir
dingiausia linki kareivių tėvams ir 
žmonoms greito ir malonaus pasimaty
mo su kariais, kurie dar tebėra užsie
niuose ir atskirti nuo šeimų nuobo
džiauja.

Švenčių proga su Railais galima pa
simatyti jų restauracijoje bei Taverne, 
666 N. Main St., Brockton, Mass.

sveiki kalbos organai. Kiek teko patirti 
iš žmonių, tai didelė jų dauguma žiūri į 
apysakos idėjas, charakterius, į patį 
branduolį, ar tas branduolis “.kartus ar 
saldus,” — kokiu keliu banguoja mintys, 
charakteriai ir jų siekimas bei pamoka.

Vis dėl to yra labai gaila ir apgailėti
na, kad mūsų tauta yra tokia mažytė ir 
dar taip susikaldžiusi į įvarias srioves, 
kad, rodosi, net neverta rašyti, galvoti, 
leisti laiką bent kokiems kuriniams. Tik 
įsivaizduokime, kiek daug darbo tūrėjo 
autorius, Rojus Mizara, įdėti tokjai apy
sakai mums sukurti.

Man rodosi, dabar laikas Lietuvių Lit. 
Dr-jai daryti planus, kaip mūsų drau
gų sukurti veikalai, knygos, būtų galima 
pasiųsti į Lietuvą ir ten skleisti. Manau, 
gal būt galima ateityje ir d-jos skyriai 
arba kuopos organizuoti Lietuvoje. Lie
tuvos žurnalistai, mokytojai galėtų, su- 
•lyg savo nuožiūros, daugiau įvertintus 
mūsų raštus išversti į rusų kalbą, tuo
met mūsų autoriai, rašytojai, veikalų 
kūrėjai stengtųsi geriau tobulinti lietu
vių literatūrą, žinodami, kad jųjų kuri
niai turi kelią, per kurį gali įvažiuoti į 
pasaulio literatūros centrą.

Taipgi reikalinga turėti ir “dovanų 
fondas”, kad už gražų darbą būtų gali
ma iš tokio dovanų fondo kūrėjui kaip 
nors atlyginti. Kitaip, .mes negalėsime 
progresuoti, negalėsime išvystyti lietuvi
škus talentus.

Mums, progresyviams lietuviams, yra 
žinomas autoriaus Rojaus Mizaros susi
rišimas su mūsų judėjimu. Mums yra ži
nomi jo kasdieniški darbai ir atmosfera, 
kurioje jis parašė apysaką “Bernardo 
Gavelio Klaida.” Suėmus tai visa, reikia 
pripažinti, kad autorius yra meistriškas 
apysakų kūrėjas.

Net ir žymiausių pasaulinių autorių 
raštuose ne visur žiba tik perlai. Žmogus 
yra toks sutvėrimas, kad daryti klaidas, 
turėti vargus ir iš jų mokytis. Kitaip, 
—žmogaus gyvenimas nebūtų įdomus.

Apysaka “B. G. K.” yra graži dovana 
visiems lietuviams.

Dr. F. J. Boi isas

SIUVAMŲ MAŠINŲ

OPERATORĖS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA

DUODAMA UNIFORMOS

— KREIPKITĖS —

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK. N. J.

Laimingų Naujų Metų!
Sveikina savo kostumerius, draugus ir pa

žįstamus su Naujais Metais.
Linkiu, kad 1946 metai patarnautų žmoni

jai atsiekti pastovios taikos tarp tautų.
Linkiu, kad 1946 metais būtų atsteigti paš

to susisiekimai su Lietuva ir kad galėtume 
lengviau pagelbėt Lietuvos žmonėms atsisteig- 
ti iš baisaus nacių sunaikinimo.

Charles Vigunas
Savininkas

BAR & GRILL
284 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-8573

Mūsą Nuoširdūs Lihkėjimai
Širdingai sveikiname savo kostumerius, 

draugus ir priėtėlius su Naujais Metais.
.Linkime visiems .laimės ir geros sveikatos 

1946 metais.
Taipgi linkime tėvams ir žmonoms greito 

pasimatymo su kariais, kurie dar tebėra už
sieniuose.

Juozas Šapolas ir Jonas Vaiginis

Pafrėms ir bankietains tinkainiaušia šrilė yra

THAMES BAR & GRILL .
147 Thames Street, Brooklyn, N.\ Y.

Telephone ĖVergrėen 4-7613

REAKCININKAI PRIEŠ ! Demonstracija del Graikų 
Politinių Kalinių

Athenai. — Per audringą 
demonstraciją žmones štur
mavo Graikijos užsieninio 
ministerio Rentis’o rūmą, 
reikalaudami išlaisvint apie 
10,000 prieš-fašistinių poli
tinių kalinių.

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ SUSI 
TARIMĄ

AUTOMOBILIŲ FABRI
KANTAI JIEŠKO TEIS

MŲ INDŽIONKŠINŲ

Washington, grd. 28. — 
Keli reakciniai senatoriai 
ir kongresmanai aštriai kri
tikavo trijų didžiųjų talki
ninkų užsieninių ministerių 
nutarimą, kuris duoda' 
sprendžiamuosius b a 1 s us 
taip pat Sovietam, Chinijai 
ir Anglijai kas liečia Japo
nijos kontroliavimą. Reak
cininkai protestuoja, kad 
tas tarimas aprėžia genero
lo MacArthuro galią.

New Yoiįk. — Amerikinių 
socialistų vadas Norman 
Thomas dejuoja, kad trijų 
didž. talkininkų konferen
cijoj Maskvoj “laimėjo Sta
linas.”

Washington. — Valdžia 
rūpinasi, kad per 3 mėne
sius butiį pagaminta 3,500,- 
000 nebrangių “siūtų.”

Washington. — Užgirta 
ąlgiį priedai 200,000 staty
bos darbininkų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

tada, kada valstiečiai bus 
laisvinti iš baudžiavinės padė
ties, kada darbininkai turės 
laisvę, kada turčių klasė bus 
suvaldyta, išnyks Japonijos 
imperia.listų pastangos vėl at
sistoti ant koją ir uždegti hau- 
jus karus.

iš-

Turkų fašistas A. E. Yal- 
man savo dienraštyje “Vatan” 
rašo: “šūvis rint Turkijos-Ru- 
sijos sienos bus pirmas šūvis 
trečiu pasaulinio karo...” Ir 
tą šūvį turkai fašistai, veikiau
siai, padarys. Jie nori trečio 
pasaulinio karo, bet jų norai 
vargiai išsipildys'. Vienok, jie 
savo kailį gali padžiūutŲ kaip 
Hitleris ir Musšolinis pridarė.

Los Angeles, Cal

Yakim, Mr. ir
Ratkai

E. Adamson, M.

Detroit, grd. 28. — Gene
ral Motors korporacija 
kreipėsi jau į du teismus, 
reikalaudama uždraust dar
bininkams masiniai pikie- 
tūot užstreikuotus fabrikus.

Frankfurt. — Amerikonų 
komandierius Vokietijoje, 
gen. MacNarney kritikavo 
Franci ją, kad ji priešinasi 
tdlkininkų valdybos apvie- 
nijimui.

Javoj užvirė inauji mūšiai 
tarp anglų ir Indonezijos 
pabijotų.

Hartford, Conn.
Balius Pasitikimui Naujų 

Metų
ALDLD Moterų Kliubas 

rengia balių pasitikimui Nau
jų Metų. Įvyks gruodžio 31 d., 
Kliūbo salėj, 155 Hungerford 
St. Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Parengimas tęsis iki 2-ros va
landos ryto.

Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Bus gera muzika šokiams. Ga
lėsite šokti kiek norėsite. Pra
šome visus dalyvauti ir savo 
draugus atsivesti. Atsilanky
dami į šį parengimą kartu pa- 
remsite ir Moterų Kliubą, ku
ris visuomet aukoja naudin
giems tikslams. Rengėjos.

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

INGE, 50 Pine St., New Yojk City
_______________ > ■ (X)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MOTERYS VALYMUI
OFISŲ BUDINKE 
55c Į VALANDĄ.

Kreipkitės j
SUPERINTENDENT

60 John Street, New York City. ,

MALE and FEMALE 
vyrai ir Moterys

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine. Liquor

OPERATORIŲ RElKlA
Prie Moteriškų Koatų ir Džiaketų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga
Kreipkitės

COLUMBIA COAT CO.
8 Forrest St., (6-tos lubos)

BROOKLYN, N. Y.
...... c. . „ 4304)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HERMAN BOROWSKY. 
MAXWELL BOROWSKY 

JACK I’OLANSKY
409 Bushwick Ave., Brooklyn,

PRANEŠIMAI
ar

the(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
programa ir baigėsi. Girdėjau 
komplimentų, kad programa 
buvo labai graži ir nenuobodi.

Buvo renkamos aukos dėl 
Lietuvos vaikučių. Štai auko
tojų vardai:

W. ir S. Tiszkai $20.
Po 

Mrs.
Po $2: E

W. Railai, Mr. ir Mrs. Peters.
Po $1: J. Kulesė, A. Petra- 

vičienė, P. Griškonis, Jos. A. 
Pukienė, E. Cable, P. Krikš- 
čius, K. Gillis, M. Krikščius, 
S. F. Smith, M. Plonis, Adelė 
V. Oksas, A. ir M. Bušai, J. 
Pupis, M. Gedmin, P. Repsč- 
ka, P. Baltrenas, A. Mockū- 
nas, A. Chuberkis, S. Tarnu- 
linas, M. Pupis, S. Rogus, J. 
Norkus, G. Bernotas, J. Ro- 
zenski, P. Leveskis, Simanas, 
J. Russ, R. Saustzpy.

Po 50c: A. Buddy, Vasilius, 
P. Petrulis, A, Talandzevičius, 
C. Lewis. Smulkių surinkta 
$1.87. Viso kartu $70.37. 
Abelnai minėtas parengimas 
davė pelno $118.86. Tai pui
ki parama 
čiams .

Rengėjos, 
vardu, taria 
visiems, kurie atsilankė, ypa-

Paryžius. — Francijos po
litikai ir spauda pažymi 
nuolaidas, kurias Amerika 
ir Anglija padarė Sovietarti 
kas liečia atominių bombų 
kontroliavimą.

Ultimatumas Hartford ir 
Waterbury, Conn. Lietuviams

Lietuvos našlai-

Lietuvos vaikučių 
širdingiausią ačiū

tingai aukotojams. Taipgi dė
kui jums, draugės ir draugai, 
kurie prisidėjote su darbu.
Taipgi širdingai ačitiojame 
draugui West už muziką, kiu
ris veltui pagriebė. Abelnai, 
tariaine visiems, kas tik kuofn 
prišidėjot ptie minėto parengi
mo, širdlhgiausį ačiū!

Klitibo Kofesp.

Dalykas štai kame — Jan
uary 12, šeštadienio vakare, 
greit.

Dalykas štai kame — Ja
nuary 12, šeštadienio vakare, 
1946 m., rodysiu filmas Brid
geport, Conn., ta proga būtų 
gerai, kad su rengtu m et Jan. 
13, sekmad., po pietų ar va
kare, Hartford, Conn.

January 20, Waterbury, 
Conn., rodysiu rusams po 100 
N. Elm St., filmą — “The 
Rainbow,” pradžia 2 vai. die
ną. Taigi būtų gerai, kad su- 
rengtumėt ir lietuviai, Jan. 
19, šeštadienio vakare, pama
tytumėt tą puikų veikalą-fil- 
mą “Kuprotas Oželis” ir kitas 
filmas.

Neklausinėkite, kiek kai
nuos, tiktai rėngkite.

Draugiškai,.
’ Geo. Klimas,

128 — 19th St., 
Brooklyn 32, N. Y.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1920 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUISE PARNIZARI
1920 Nostrand' Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1099 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Christopher Ave., BorUUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHATMON COFIEŪD
305 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LA1KIN
412 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE iy hereby given that License No. 
GB 11154 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I ERICH MANGELS
2784 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

GREAT NECK, N. Y.
Kaip jau buvo pranešta, kad ke

turios draugystės rengia puikią va
karienę, užbaigimui senų ir pasiti- 
kimui Naujų Metų, tai jvyks gruo
džio 31 d. A. J. Kasmočiaus salėje, 
91 Steamboat Rd. Galima pasakyti, 
kad vakarienė yra rūpestingai pri
rengta, ne tiktai skaniais valgiais ir 
gėrimais bėt ir gera orkestrą šo
kiams, nekalbant apie draugišką ir 
gerą nuotaiką kokią mes turėsim. 
Tad nepaisant blogo ar šalto oro, jūs 
dalyvausite šiame parengime. Todėl 
kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti. Jūsų atsilanky
mas bus , aukštai įkainuojamas. — 
Rengėjai. t (302-303)

WORCESTER, MASS.
Gerbiami vvorcesteriečiai! Kaip ir 

kur sutiksite Naujus ’46 Metuš? Al
do Choras kviečia visus ateiti i Lie
tuvių salę, 29 Endicott St., gruddžlo 
31 d. Turėsime skanių užkandžiu, 
gražių dainų programą ir smagios 
muzikos šokiams. Prašome visus ge
rus žmones į talką, padėti mums Už
baigti senus metus ir sutikti naujų. 
— Aido Choras. (302-303)

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Naujų Metų sutikifnp padengimas 
jvyks gruodžio 31 d., 8 v. v. Pas dd. 
J. Deltuvus, 4811 Benson Ave., Ar
butus, Md. Ruošia Lietuvių Mdterų 
mezgėjų Kliubas. Turėsime užkan
džių ir gėrimų. Visus draugus ir 
prietelius maloniai kviečiame daly
vauti. — Rengėjos. (302-303)

PAJII1ŠKOJIMAI
Pąjieškau savo geros kaimynės iš 

Lietuvos, buvusios merginos pavar
de, Mares Aigirdžiūtės, kilusios iš 
Pažedžių k., Raguvos valsč. I, J. A. 
V. atvykttšl 1921 ar 22 in. Seniau gy
venusi So. Boston, Mass. Aš esū 
kilęs iš Žaslių viepk. Prašau pačią 
atsišaukti, ar kas žino ką nors, apje 
ją, prašau man pranešti. Iš ankšto 
tdrių ačiū.

. Rapolai, Raralevičius, 721 Godin 
Ave., Verdun, Que., Canada. (302-303)

ELIZABETH, N. J.
Užbaigimui senų metų ir 

mui naujų metų, LDP 
gia vakarienę, 31 d. gruodžio, 
bo patalpose, 408 Court St., 7 v. 
Tikieto kaina $2.25 asmeniui, 
biečiai kviečia visus ir visas 
vauti, linksmai praleisime laiką 
laukdami naujų metų. — Kom.

BROCKTON^ MASS.
Liet. Taut. Namo draugovė 

metini bankietą, savoj, naujai 
sytoj salėje, pasitikimui naujų 
metų. Jvyks gruodžio 31 d., 7:30 
Turėsime turkių vakarienę, gerų 
rimų ir gerą orkestrą šokiams, 
prašome vietinius ir iš 
skaitlingai dalyvauti. įžanga 
-Kom. (302-303)

HARRISČN-KEARNY,
ALDLD 136 ir LDS 

Šia labai šaunų Naujų 
tuvių vakarėlf. įvyks 
vakarą, gruodžio 31 d., 7:30 
Labor Lyceum salėje, 15-1 
Harrisone. Bus skanių 
rimų. KvieČiatne visus 
linksmai praleisite laiką, 
tui. — F. Shinikienė.

jį ir pasitiki- 
Kliubas ren 
uodžio, Kliu

1946
• V.V.

Tad

MetQ lauk- 
pirmadfėnio 
7:30 v. v., 

■17 Ann SČ,

dalyvauti, 
įžanga vėl- 

(303-304)
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L,TUAN,CA RESTAURANT

Sestas puslapis

NowWto^^g^Zinioi<

Mire Elzbieta Gasiūniene Visiems savo draugams ir pažįstamiems

Naujų Melų

ALFONSAS SKIRMONTAS
1 Brown Place, Maspeth, L. L, N. Y.

Avė. ir J2n5 St
Bur

sa-

ką degtinės

pat MANHATTAN LIQUOR STORE

H TURfiJO MIRTINIAUSIA SEPTYNIŲ DIDŽIŲJŲ NUODĖMIŲ!

Leave Her to
Heaven i

SQUARE

Valandos:

Laiškanešis Gelbėtojas

ir

9:00 A. M.

didžio jvairumo žinių filmą, taip pat

R

bu-
Ko-

NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY IR 46 ST.

, Guido 
laikinas 
namus 7 
suuodė

de MILLE
JOSEF
BULOF 
RUTH 

WESTON

už pašal
vi ešuosius 
susiedijos 
susiedijos

k i to- 
lig-o-

prieš 
vyrą 
Dar-

221 South 4th Street 
’ BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

dėl 
dio- 
per

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką

s e z o n u i 
“Christmas Slippers

NINA IVANOVA 
žvaigždutė filmoje “Once 

There Was a Girl”
rodoma švenčių

pritaikyta filmą

& Koplyčias suteikiam nemokamai į
S visose dalyse miesto. |
# Tel. Virginia 7-4499 |

be už jų išsaugojimą taipgi 
vaidino svarbią rolę stiprini
me kovūno rankos, gynime Le
ningrado. Jiems, mažyčiams 
vyriausia skiriama ši filmą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais paisymais..
. KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Kilnioje stebėtinai gražiai 
atvaizduoja Leningrado vai
kus dvi mažos mergaitės, šios

Filmos—Teatrai

Radio City Music Hali 
TEATRINE TAUTOS VIETA 

ROCKEFELLER CENTER

filmos žvaigždes, 9 ir 5 metų 
amžiaus. Filmą pamatytum 
kiekvienam. Rodoma Stanley 
Teatre, 7th 
New Yorke.

f

The Theatre Guild’s Muzikalia
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Hammerstcin 2-Jc 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES
HAROLD

KEEL 4
BETTY JANE

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketrirt. ir Scštad. 
ATVĖSINTAS ORAS

TECHNI-SPALVOMIS
Ž\aigždžiuoja GENE TIERNEY 

CORNEL WILDE • JEANNE CRAIN
Šaunus Vaidinimas Scenoj

Tony ir Sally DE MARCO
Paul Kernos ir jo žaisli; Vyrukai

CARL RAVAZZA
Extra! PAUL WINCHELL
DURYS ATDAROS 10:30 A.M.

on w 7th Avenue ,r11 \ 7 V 1 50th St., New York.

Lietuviškas

TRAKTYKIUS
Didelis pasirinkimas 

visokiu vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

■
v, v ,* ' K'. »' r 'T*.- v"

Laisvė—Liberty, Lithuanian ftailyt- '

Užuojauta Jonui 
Gasiunui

Laisvės redakcija reiškia 
nuoširdžią užuojautą Jonui 
Gasiunui, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo sekretoriui, dėl 
staigios, netikėtos jo žmonos, 
Elzbietos, mirties.

Tolydžio reiškiame užuo
jautą mirusiosios Gasiūnienės 
tėveliams, draugams Petrui ir 
Agotai Norkams, taipgi josios 
broliui Artūrui Norkui, gimi
nėms ir draugams.

Mirė Žymi Negrė 
Komunistė

Mrs. William Jones 
roughs, žymi negrė komunis
tė, mirė gruodžio 25-tą, armi
jos ligoninėj, New Yorke. Pa
šarvota Funeral Home, 187 
Oxford St., Brooklyne. Išly
dės gruodžio 29-tą, 12 vai., į 
Pinelawn National Cemetery, 
palaidoti greta jos vyro Char
les Burroughs, Ispanijos-Ame
rikos karo veterano,

Mrs. Burroughs, iš profesi- 
jqs mokytoja, Mokytojų Uni
jos narė, taipgi buvo veiklia 
Komunistų Partijos nare per 
19 metų. Daug darbavosi 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos draugingumui įsteig
ti ir palaikyti, rašė tuo klausi
mu spaudoje, sakė kalbas per 
radio.

Elsie Gasiūniene (Norkai- 
tė) mirė anksti gruodžio 28- 
tos rytą, pačiame gyvenimo 
gražume, vos sulaukus 39 me
tų amžiaus.

Liko giliame nuliūdime vy
ras Jonas Gasiunas, Brookly
ne, tėvai Agota ir Petras Neli
kai, Pittsburghe, brolis Art 
Norkus ir brolienė Kaliforni
joj. Liūdi ir šimtai jos drau
gų, jos malonaus būdo ir nau
dingu visuomenei gyvenimu 
prigyventi jos gimtajame 
Pittsburghe, čionai Brooklyne 
ir daug kur kitur plačioje pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
šeimynoje.

Elsie nuo vaikystės; dar tė
vų už rankutės vedama, pra
dėjo domėtis demokratinių 
lietuvių judėjimu, jame daly
vauti. Dainavo chore ir dainos 
grupėse, kartu su talentingu 
muzikoje broliuku Art taipgi 
dalyvavo - skambino jaunimo 
orkestroje. Tūlą laiką ir pati 
vadovavo dainos grupei. Taip-’ 
gi buvo narė Lietuvių Litera
tūros Draugijos, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo, Lietu
vių Komunistų Kliubo. Vi
soms toms organizacijoms 
teikdavo veiklią paramą pa
gal geriausią išgalę.

Gyvendama Pittsburghe per
eitos depresijos laikais veik
liai dalyvavo kovose 
pa bedarbiams, už 
darbus ir kituose 
veiksmuose. Veikė
komitete už pagalbą nukentė
jusioms potvyniuose.

J Brooklyną persikėlė 
apie desėtką metų, jos- 
iškvietus dirbti Lietuvių
bininkų Susivienijimo Centre. 
Visu karo laiku, stokuojant

Sveikatos Departmen 
tas Pataria

Susirgimų influenza ir 
mis kvėpavimo organų 
mis šiemet esama daugiau, 
negu pernai tuo pat laikotar
piu.

Sveik ati n gu m u i atm i erų oti; 
miesto Sveikatos Departmen- 
tas parinko keturias rokųoja- 
mas atstovingomis industrines 
firmas ir užrekordavo išliki
mus iš darbo dėl nesveikatos 
per dvi savaites, prasidedan
čias su gruodžio^HLta ir 17'^ 
ta. Skirtumas tarp pernykščių 
ii’ šių metu savaičių rado to
kias :

Pernai išliko iš darbo 
panašių ligų po 83.2 pel
ną pirmą savaitę ir 107.2 
dieną antrą savaitę.

šiemet tomis pačiomis
vaitėmis išliko po 207.9 ir 
261.4.

“Once There Was A Girl” 
Žavinga Filmą

Ši nauja, pirmu kartu Ame
rikoj rodoma filmą iš Tary
bų Sąjungos vaikų ir civilinių 
gyvenimo nacių apgultame Le
ningrade, duoda žiūrėtojui ne
užmirštinų žinių ir pojūčių.
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Džiugu, kad su Naujais Metais sulauke- 
? linksmų žinių, jog taikai jau patiekti

Penki šimtai Long- Island 
gelžkelio darbininku raporta
vę nepribūsią darban rytą po 
Kalėdų. Daugelis nusiskundė 
sergą gripu. Dėl to daug trau
kinių pavėlavę.

LINKSMAS IR BLIZGĄS MUZIKALIS ROMANSAS!
B. G. De SYLVA perstoto * BETTY HUTTON

"The STORK CLUB"
su Barry Fitzgerald * Don De Fore * ir Šaunus Asmenų Vaidinimas 

* Woody Merman ir Jo Orkestrą ir Extra patrauklus priedas: 
Buddy Lester.

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

KEISTA!... ŽIAURU!... SENSACINGA!...
RA Y MILLAND • JANE WYMAN

“THE LOST WEEKEND”
su Philip Terry. Howard Da Silva, Doris Dowling ir šauniais vaidintojais!

DTVAT T BROADWAY
DABAR RODOMA It JL V U-Lll ir 49th St.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ! ARTKINO VEIKALAS!

Viena is didžiausių bet kada apsakyti; istorijų:—

“Once There Was a Girl”
Paruošta “Girl from Leningrad’’ direktoriaus, 

Victoro Eisemonto. *
žmonių drąsos ir meilės drama. Aukojama 
nenugalimos tautos vaikams.

Toj pačioj programoj — Specialiai patrauklus dalykas!

“Kaledihes Šliurės”
GOGOLIO PARAŠYTA. CHAIKOVSKY’O MUZIKA 

Orkestras ir Choras Maskvos Didžiojo Teatro
Nuolat nuo

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

Stebėtina Filmą Didžiausių Istorijoj Metų-Karo čiukuras — Pergalė. 
Matyk filmą “Housing Crisis.” Matyk 1945 m. sportų peržvalgą. Matyk 
Japonų išvijimą 1S Korėjos. Matyk 
48 žinių judžius Iš viso pasaulio.

EMBASSY

darbininkų, ir jinai dirbo LDS 
Centro raštinėj, veikliai talki
ninkavo LDS jaunųjų moterų 
darbuose.

Brooklyne taipgi skambino 
tūlą laiką gyvavusioj stygų, 
orkestro), dainavo Aido Cho
re, veikė iki paskiausių laikų, 
kada gydytojo Įsakoma turė
jo pasitraukti. Tik su giliu liū
desiu širdyje jinai iš choro pa
sitraukė, daina ir muzika bu
vo jos mylimiausiais užsiėmi
mais.

Gasiūniene taipgi daug dar
bavos Liet, pagalbos teikime 
iš pat pradžios to darbo, 
vusiame Pundelių Vajaus 
mitete ir paskiau drabužių 
kavinio. Iš komiteto, taip
gydytojo Įsakymu, pastaruoju 
laiku buvo pasitraukusi, tačiau 
niekad neatsisakė kuo galėda
ma iš šalies pagelbėti.

Paskiausiu jos visuomeniš
ku žygiu buvo dalyvumas An
trajame Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime, Pittsburghe, 
kuriame jinai darbavosi kartu 
su Jonu Gasiunu suvažiavimui 
atsiųstų aukų priėmime. Ten 
paskiausiu kartu pasimatė su
savo mylimais tėveliais ir su Į porą 
daugeliu vaikystės draugų.

Po sugrįžimo iš Pittsburgho 
ne už ilgo susirgo, kaip many
ta, “šalčiu,” buvo gydytojo 
priežiūroje. Tikėjomės pa
sveiksiančius, niekas negalėjo
me daleisti, kad taip jauna ir 
naudinga visuomenei draugė 
gyvena tarp mūsų paskutines 
dienas. Silpna širdis neišlaikė. 
Netekome mielos draugės ir 
demokratinėms draugijoms są
moningos, pasišventusios dar
buotojos.

Gasiūniene pašarvota Bie
liausko šermeninėj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Laidos gruod
žio 31-mą, pirmadienį, 2 vai.

Influenzas rūšis, dabartinė 
didžiumos yšalčių” priežastis, 
esanti “lengva” (mild). Ap
saugai pataria:

Vengti tankaus, ilgo buvi
mo spūstyse.

Išmiegoti.
Vengti visiško pervargimo.
Valgyti mišrų maistą su ga

na vaisių, šviežių daržovių ir 
pieno.

Neperšlapti, o pasitaikius 
sušlapti, greit persirengti.

Vengti orvalkų (drafto).
Susirgusiems:

Jeigu manote, kad jūs pa
gavote ar jus pasigavo “flu,” 
Sveikatos Departmento dakta
rai pataria:

Temperatūrai kylant aukš
čiau 102 laipsnių, jeigu jaučia
tės blogai, šaukite daktarą.

Atsigulk it ii’ miegokit. Klai
da eiti darban sergančiam.

Gerkit daug skysčių.
Valgykite minkštą, lengvai 

virškinamą maistą.
Po temperatūros atslūgimo 

normališkon dar pagulėkite 
dienų. Pasilsėkite bent |

savaitę po pakilimo iš lovos. Į 
Atkritimas būna pavojingesnis I 
už pirmą ligą, nes atsparu
mas yra silpnesnis.

Pradėta filmuoti dviem die
nomis pirm perlaužimo plieni
nės karo mašinos, retežiu bu
vusios su k ausčiusios miestą, 
filmą parodo baisų miesto su
naikinimą. Parodo tas sąlygas, 
kuriose turėję gyventi baisių 
pergyvenimų iškankinti žmo
nės, ne vien tiktai patys tvir
čiausi to miesto gynėjai, bet 
taip užsilikusieji vaikai.

Tų vaikų pasiryžimas kovo
ti prieš sunkenybes, jų pastan
gos padėti pergalei, atsakomy-

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų 
Europinį vaidinimų "Lilliom” Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

Dainos Oscar’o Kammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian

. ŠOKIAI AGNES de Mille
su John Raitt - Jan Clayton

MAJESTIC THEATRE
44t(i W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir Sešt. 2:30

Žavinti filmą, pilna neužmirštamų dai
nų .. . nesulaikomo juoko . . . 
širdį šildančios simpatijos . . . 

Bing Crosby Ingrid Bergman 
Leo McCarey’s

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

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

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

Ragina Skirti Negrus 
Švietimo Tarybon

F.W.Shalins
§ (Shalinskas)

I Funeral Home
f 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Jį puikiai nuteiksi, pado 
vanodamas Kalėdoms hon

Puikiausias pasirinkimas 
ir mažiausios kainos pas

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

License No. L.

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.
Tel. EVergreen 4-9612

New Yorko pilietinės ii’ dar
bininkų organizacijos pasta
ruoju laiku stipriai kelia rei
kalavimą skirti ir negrus į 
Miesto švietimo Tarybą.

Darbininkų angliškas dien
raštis Daily Worker griežtai 
stato klausimą, dėl ko galima 
turėti negrus miestu švietimo 
tarybose Baltimore j, Wash
ingtone, Clevelande, Chicago- 
ie, o dėl ko ne New Yorke, 
kur daugiausia gyvena negrų!

Reikalauja padėtį greitai 
keisti. Prašo naujai išrinktojo 
majoro O’Dwyer paskirti neg
rą vieton dabar rezignavusio 
Daniel P. Higgins’o.

Ferraeri, veteranas, 
laiškanešis, užėjęs į 
Gay St., New Yorke, 
gasą. Jį d&sekė ’ į

apartmentą. Ten radęs Mrs. 
Honora Allen, 79 m., jau pri- 
svaigusią, pašaukė ligoninę. 
Gasas pamažu sunkęsis iš su
gedusio ar nepridaryto krane
lio virtuvės pečiuje.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy Aveiu)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908 *

Tel. EVergreen 4-0088




