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Tin

Lietuvių Literatūros f 
gijos centre gauta jau d ir 
už 19 17 metus. LLD 1 
Brooklyne iždininkė K. 
šinskienė pridavė duokle
20 narių. LLD 11:5 kp., Hamil
ton sekretorė Ivanauskienė 
prisiuntė duoklių už 13 narių. 
Pradžia nebloga! Negražu 
tiems nariams, kurio dar pasi
likę su savo 
1946 motus, 
baigiasi.

Armour Skerdyklų 
Darbininkai Gaus
Daugiau Algos

Taiafiti Pasiimtimai Tonnes

duoklėmis už 
kada motai ja n Chicago. —Armour sker-

Neramumus ir . Susikirtimus Balkanuose
------------------------------------------------------—£11 ______________________________ R- --------------------------------------

Republikonas Reikalauja 
Draugiškumo Argentinai

Ore Susidūrė Du Lėktuvai 
Bet Žmonės Išliko Sveiki

pulkininkas 
kurio žinioj 
aviacijos skyrius, 
karo Franci joj ii 
ir kurio rankose 

aviacijos

Bijo 3-jų Didžiųjų 
TarpininkystėsSaugumo Tarybos Komisija Vyks 

Į Graikiją, Jugoslaviją, 
Albaniją ir Bulgariją

Nanking. —• Aukštieji
i Chiang Kai-sheko Chinijos 

’ valdininkai griežtai atmetė 
Amerikos senatorių J. E.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Brewster 
ragino Jungtines Valstijas 
laikytis draugiškumo link 
Argentinos. Jis gyrė fašis
tu o jantį Argentinos prezi
dentą Peroną ir sakė, L_
tik Peronas “palaikąs tvar- fZ . , , /Tr . , x
ka” prieš pavoju iš raudo- Kai - sheko (Kuomintang)

Aberdeen, Md. — Ore su
sidūrė du didžiuliai keleivi
niai lėktuvai, ir abudu ta
po pu sėtinai aplamdyti, bet 
vairuotojai saugiai nutupdė 
žemyn abudu lėktuvus,' ku
riuose buvo 84 keleiviai ir 
įgulų nariai. Visi išliko svei
ki, be jokio sužeidimo.

sutartį su CIO darbininkų 
unija. Sutartis pakelia dar
bininkams algas pu šaš tunto 
iki 23 centų valandai; užtik- 

\ rina 8 pilnai apmokamas 
šventes per metus; žada ap- 

. mokėti po pusę algos už 
lėktų- į dviejų savaičių sirgimą per 
Nacių i metus: pagerina atostogų 

(vakacijų) sąlygas; prideda 
po 5 iki 7 centų daugiau 
naktiniams darbininkams ir

vra
Amerikos 

S. Leghorn, 
tam tikras 
veikęs laike 
Vokietijoj, 
yra Hitlerio
mentai sako, kad nacių 

Amerikoj, 
rodo, kad Hiile- 

—200 lėktuvai 
Francijos, at- 

Į Amerika ir žval-

vai skraidė 
dokumentai 
rio Focke-Wulf- 
pakildavo iš 
skrisdavo
gavo virš Bostono, New Yor- tnašias sutartis pirmiau
ko ir kitų Atlanto pakraščių . pasjra§§ Wilson ir Cudahy 
miestlL ; skerdyklų kompanijos.

GENERAL MOTORS 
RAGINA VALDŽIĄ 
SUARDYTI UNIJAS

Jis sako, kad tie naci,: lėk- CHURCHILLAS ŠAUKIA, 
tuvai atskrisdavo į Amoiika MDADIAVT AMPIY1AC 
1943 metais. Kodėl nebuvo IN LAKU I 1 AnuLlJUu 
miestai bombarduojami? Su- i IMPERIJOS! 
prantama, tik todėl, kad 1943 
metais Sovietų ąrmija galuti- Į 
nai sumušė Hitlerio jėgas i 
Kursko-Oriolo srityje ir nesu-1 
laikomai grūdo atgal.

Naciai matė, kad jiem.1 
las ateina, todėl jie nenorėjo i 
kildinti Amerikos žiYioncs. ’ 
Vietoj bombarduoti, tai pa- j 
siuntė atstovus i Vatikaną pas 
popiežių ir pas Ispanijos fa-

London, grd. 20. — Dar- 
į bietis Anglijos premjeras 
; Clement Attlee pranešė sei- 
! mui, kad jo valdžia svarsto 
I planus dėlei “nepriklauso- 
■ mybės” suteikimo Burmai, 
j vienai iš svarbiausių Angli
jos kolonijų. Konservatų 
(torių) vadas Churchillas 

šistų vadą Franko ir pradėjo del to pašoko smerkti Att- 
kampaniją ųž atskirą Vokieti-1 lee ir darbiečių valdžią; jis 
jos taiką su Anglija ir 
rika, kad paskui visų 
mesti prieš “bolševikų 
jų.” Bet ir šie nacių 
nlanai neišdegė.

New York. — Alfred P. 
Sloan, General Motors auto
mobilių korporacijos pirmi
ninkas, pareikalavo, kad 
valdžia sudraskytų didžią
sias darbininkų unijas į 
mažas dalis ir griežtai ap
rėžtų streiko teisę. Savo 
planus prieš unijas jis išdė
stys Prekybos Rūmams Bo
stone. Sloan ragina valdžią 
bausti didžiąsias unijas 
kaip monopolijas, pagal 
Shermano įstatymą ir šau
kia niekur pilnai nepripa- 
žint unijos.

Graikijos fašistai kelia skan
dalą prieš Albaniją, Bulgariją Į 
ir Jugoslaviją. Net skundą1 
Jungtinių Tautų organizaci jai j 
pridavė, būk tos liaudies ros-j 
publikos organizuoja partiza
nų karą Graikijoje.

Tuo kartu Graikijoj stovi 
50.000 anglų armija, kuri yra 
fašistu režimo atspara. Gruo
džio 16 d. praneša iš Graiki
jos, kad ten pribuvo dar Ang
lijos 6-ta parašiutistų divizija 
— apie 20.000 kareivių. Gal 
kad pateisinti britu naujų jė
gų prisiuntimą, tai tam grai
kai ir sukėlė tą skandalą?

Ame-i rėkė: “Jūs draskote Anglų 
jėgas I imperiją!” 
pavo-i -------------------
naciu i p 1 !• T •irederahs teismas

Nerado, kas Nužudė 
į | Keturis Negrus...

GRAIKIJOS MONARCHL 
STŲ PASKALAI- 

KURSTYMAI
Athenai, Graikija.—Grai

kų monarchistai skleidžia 
naujus kurstančius gan
dus prieš Jugoslaviją. Jie 
dabar 
slavų 
šuoja 
artyn

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba siųs savo komisiją 
tyrinėti susikirtimus Grai
kijos pasieniuos, kur sueina 
su Jugoslavijos, Albanijos 
ir Bulgarijos sienomis. Ko
misija, sudaryta iš atstovų 
nuo 11 tautų, Saugumo Ta
rybos narių, išvyks į Euro
pą pirm sausio 15 d. Komi
sija nagrinės Graikijos 
skundus, kad Jugoslavija, 
Bulgarija ir Albanija, gir
di, remia graikų partiza
nus, kurie neva iš tų kraš
tų persimetą per sieną ir 
užpuldinėja Graikijos mo- 
narchistus.

Jungtinių Valstijų dele
gatas Herschel V. Johnson 
siūlė pasiųsti tyrinėjimų ko
misiją tik į tokias minimų 
šalių vietas, kur įvyksta su
sidūrimai. Sovietų atstovas 
Andrius Gromyko davė pa
taisymą, kad komisija ištir
tų visą Graikiją ir tiktai 
pasieninius Jugoslavijos, 
Albanijos ir B u 1 g a r i jos 
ruožtus. Anglijos delegatas 
Alexander Cadogan prieši
nosi visos Graikijos tyrinę-

jimui; jisai sake, užtenką 
panagrinėti tikta'i pasienių 
punktus.

Galų gale, buvo priimtas 
toks Lenkijos atstovo Lan
ges pasiūlymas: Komisija

Jugoslaviją, Albaniją ir 
Bulgariją ištisai ir kvosti 
visų tų keturių kraštų val
dininkus ir šiaip piliečius, 
kas liečia ginkluotus susidū
rimus ir jų priežastis. Už 
Lenkijos pasiūlymą balsavo 
9 Saugumo Tarybos nariai; 
o du — Anglija ir Egiptas 
— susilaikė nuo balsavimo.

Susilaikymai be Veto
Kada dauguma tarybos 

narių nepriėmė Sovietų at
stovo Gromyko pataisymo 
prie Amerikos pasiūlymo, 
ūs taipgi susilaikė nuo bal
savimo. Bet Anglijos ir So
vietų atstovai susilaikymą 
neskaitė veto (atmetimu) 
prieš daugumą Tarybos bal
sų.

Už naminį karą Graikijo
je Gromyko kaltino jos 
monarchistų valdžią, o ypač 
“svetimos šalies (Anglijos) 
įsikišimą.”

nųjų pusės.

pasakoja, kad jugo- 
armija, girdi, mar- 
Vardar upės kloniu 
Graikijos.

Jugoslavai ir Sovietai Kaltina 
Graikų Monarchistų Terorų ir 

Anglų Armiją Graikijoje

, ders pasiūlymą pakviest 
Jungtines Valstijas, Angliją 

k'a*d ir Sovietų Sąjungą kaip
1 tarpininkus taikyti Chiang

CHINŲ KOMUNISTAI 
PEIKIA TRUMANO 
POLITIKA

Nanking, Chinija. — Chi-• 
nu komunistai nepasitenki
nę prezidento Trumano pa
reiškimu, sakančiu, kad A- 
merika nori Chinijai viduji
nės taikos, gerovės ir ne
priklausomybės. Komunistų 
vadas Wang Ping-nan sakė: 
“Jeigu Jungtinės Valstijos 
nori padėti Chinijai, tai tu
ri liautis rėmus tautininkų 
karą prieš komunistus. Jei 
Amerika gerbia Chinijos 
nepriklausomybę, tai turi 
ištraukt savo kariuomenę iš 
chinu žemės.” v

tautininkus su chinų komu
nistais. Šiedu senatoriai siū
lė, per trijų didžiųjų tarpi
ni nkystę, užbaigti karą 

j tarp Chinijos tautininkų ir 
komunistų ir sudaryti val
džią iš visų politinių parti- 
J’1-1- ‘ ‘

PREZIDENTAS PASKYRĖ
4 LAIVUS BENAMIAMS 
GABENT I AMERIKA

Washington. —Prez. T ru
munas kritikavo savo val
džios Įstaigas, kad jos per 
metus sugabeno į Jungt. 
Valstijas tik apie 5,000 “iš- 
vietintų”, benamių Europos 
žmonių. Taigi dabar prezi
dentas paskyrė 4 laivus 
“tinkamiems” benamiams 
plukdyti į Ameriką. Kiek
vienas tų laivų gali gabent 
po 900 žmonių.

Athens, Georgia. — Fe- 
deralis prisiekusiųjų teis
mas per tris savaites teira
vosi ir klausinėjo 125 liudy
tojus, j ieškodamas kaltinin
kų, kas nužudė keturis neg
rus liepos 25 d. Bet “nesu
rado” nė vieno iš baltųjų 
linčininkų govėdos, kuri su
statė tuos negrus prie me
džių ir sušaudė.

Bylos pirmininkas teisė- 
Mr. Tom Connaly sako, kad Jas Davis buvo pa-

“perdaug” ‘ būti senato- tvarkęs grand dziūrei, kad 
riumi ir tuo pat kartu, diplo- jinai negali pripažinti kal- 
matu Jungtinių. Tautų organi- tais nieko kito, kaip tik 
zacijoj. Mums atrodo, kad jo valstijos ar šalies valdinin- 
buvimas nei vienur, nei kitur; kus, jeigu kurie būtų tiesio- 
demokratinei liaudžiai naudos Į ainiai ar netiesioginiai da- _ -1__ 1- t__ •. m____ ‘ t 
ganizacijoj jis y 
nelogiškumu, skerečiojimu ir 
kumščiais kalimu į stalą.

Daug Kompanijy Nori 
Tartis su Mainieriais

Mr. Tom Connaly sako 
jam “perdaug” ___ _

Washington. — 60 nuo
šimčių minkštųjų angliaka- 
syklų kompanijų nori dery
bų su Mainierių Unija dėl 
naujos sutarties, nelau
kiant, kaip Aukščiausias 
Teismas išspręs mainierių 
apeliacijos bylą. Kitos kom
panijos, ypač pietinėse val
stijose, linkusios laukti, iki 
tas teismas paskelbs nuo
sprendį.

neduoda. Jungtinių Tautu or- lyvavę veiksmuose, per ku- 
“pasižymėjo” rjuos tie negrai nulinčiuoti.

Reikalauja daugiau laiko 
atominiam Amerikos planui
Apsvarstyti '

Lake Success, N. Y.—Ju
goslavijos delegatas Sava 
Kosanovič pareiškė Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
kad ne Graikijos kaimynai 
kalti už pilietinį graiku ka
rą — kalta pati Tsaldario 
monarchistų valdžia, kaip 
“apkrečiamosios 
das.”

Kiek pirmiau 
Čius nurodė 
Graikijos monarchistų įsi
veržimus į Jugoslaviją ir 
priminė, kad Graikijos ar
mija ginkluoja perbėgusius 
iš Jugoslavijos karinius 
kriminalistus. Jis taipgi 
įteikė Saugumo Tarybai su
rašą 200 vokiečių of icier ių,

ligos liz-

Kosanovi- 
skaitlingus

kurie dabar tarnauja Grai
kijos monarchistų armijoje.

Sovietu delegtas Gromv- 
ko dar štai ka pasakė apie 
įvykius Graikijoje:

“Dabartinė Graikijos val
džia vartoja žvėriška tero
rą prieš visas demokratines 
partijas, asmenis, organiza
cijas, judėjimas, darbo uni
jas, o labiausiai prieš tuos 
žmones (partizanus), kurie 
didvyriškai kovojo prieš 
bendrąjį priešą” (nacius).

Monaręhistų valdžios te
roras ir anglų kariuomenės 
buvimas Graikijoje — tai 
dvi pamatinės visų tų blo
gumų priežastis, kaip pa
brėžė Gromyko.

RIAUŠĖS BRAZILIJOJ 
PRIEŠ SOVIETUS

Rio de Janeiro. — Buvo 
paskleista gandai, kad So
vietai pavarę Brazilijos at
stovą Maskvoj. Sovietų 
priešai Rio de Janeiro mies
te todėl sušaukė padaužiška 
demonstraciją. Jie akmeni
mis apmetė Sovietų vyriau
sybės rūmus ir sudegino 
vietinę vėliavą.

/

I Lordas Rauda dėl 
; I Lenkų, Lietti vių ir 

Kily “Išvietinty”
so-

Narkotikas Taip Pat 
Papirko Sen. Bilbo

London. — Anglų lordas 
Beveridge “a u k š tajame” 
Anglijos seimo rūme beveik 
ašarodamas apgailestavo, 
kaip, girdi, vargsta bena- . 
mių stovyklose 290,000 lie
tuvių, latvių, estų ir 400,- 
000 lenkų pabėgėlių, kurie 
nesutinka grįžti į Tarybi
nius savo kraštus bei į Len
kiją. “Jie bijo dabartinių 
ten valdžių”, sakė lordas. 
Jisai ragino Jungt. Valsti
jas, Braziliją, Argentiną ir 
kitus Pietų Arųerikos kraš
tus priimti šiuos “išvietin- 
tus” asmenis, taipgi 70,- 
000 (fašistinių) jugoslavų 
bėglių, na, ir 100,000 žydų. 
O Anglija, girdi, jau neturi 
vietos daugiau benamių

Iš Municho radijo stoties 
Amerikos okupacinės armijos 

. vadai siunčia “žinias” rusų, 
serbų, kroatų, lenkų, ukrainų, 
bulgarų, rumunų, albanų ir ki
tomis kalbomis. Tatai daroma 
“informuoti” tų šalių žmones.

, žinoma, jeigu ta informaci
ja” būtų bešališka, tai tas 
darbas reikėtų tik pasveikin
ti. Bet taip nėra! “Informaci
ja” yra tam. kad “pralaužti 
geležinę sieną.”

Kitas dalykas, naudojimas 
Vokietijoj radijo stočių tam 
tikslui laužo Anglijos, Ameri-1 mo.

. kos, Sovietų Sąjungos ir Fran- ■ 
cijos susitarimą, pagal kurį 
visos keturios šalys pasižadė
jo iš Vokietijos kitomis kalbo
mis nesiųsti jokių žinių į už
sienį.

(Tąsa 5-me pusi.)

įsakyta Kompanijai 
Derėtis su Unija

Washington. — Valdinė 
Darbo Santykių Komisija į- 
sakė J. I. Case kompanijai 
Racinę, Wis., tartis su CIO 
Auto. Darbininkų Unija dėl 
pilno unijos pripažinimo ir 
dėl unijinių duoklių atskai
tymo iš mokamųjų algų. Tos 
kompanijos darbininkai jau 
nuo pernai gruodžio strei
kuoja dėl unijos pripažini-

New York. — Sovietų at
stovas Atominėje Jungtinnj 
Tautų Komisijoje reikalau
ja daugiau laiko apsvarstyt 
Amerikos planą dėl atomi
nės jėgos kontrolės.

MIRĖ GARSUS ATOMINIS 
PRANCŪZŲ MOKSLININKAS 

LANGEVIN, KOMUNISTAS
Paryžius. — Mirė didis 

Francijos mokslininkas, ko
munistas profesorius Paul 

, v _ Langevin, 74 metų amžiaus. 
Venezuelos seimas užgyrė į^į paskutinių dienų jis vei- 

valdžią, įsteigtą per revo-įkė, kaip tyrinėtojas fizikos
liuciją.

Alkanyiti Protesto 
Streikai Italijoje

Philadelphijoje 
viešbučio gaisre, 
net 6 negrai.

pigaus 
sudegė

ORAS.—Būsią lietaus.

su-Roma. — Peschieroj 
streikavo važiuotos darbi
ninkai prieš maisto brange
nybę. Bari mieste planuoja
ma visuotinas streikas, rei
kalaujant maisto.

* -. ■ \ . •

mokslo srityje ir kaip Frun
cijos valdžios Atominės Jė
gos Biuro patarėjas. Karo 
metu Langevin buvo pirmas 
nacių suimtas francūzas 
profesorius. Langevin ben
dradarbiavo su profesorium 
Fred. Joliot-Curie, kitu gar
siu atominiu mokslininku, 
taipgi komunistu.

Franci jos steigiamojo sei
mo pirmininkas, socialistas 
Vincentas Auriol gruod. 19

d. atidarė sesiją žodžiais, 
apgailestaujančiais profeso
riaus Langevino mirtį. Au
riol pareiškė: “Francija tik 
ką neteko vieno garbin
giausių savo sūnų.”

Už savo mokslinius dar
bus Langevin buvo pagerb
tas tarptautine Nobelio do
vana ir Karališkosios Ang
lų Akademijas medaliu.

Jis buvo vienas veikliau
sių vadų kovoj prieš fašiz
mą.

New York. — Demokra
tų politikas James Farley 
siūlė pakeist prastą demok
ratų partijos vadovybę.

Washington. — Fašistuo- 
jąs senatorius Theodore 
Bilbo paėmė $1,500 iš nar- 
kotiškų svaigalų vartotojo 
John A. Carr’o ir už 
tai išprašė leidimą iš nar
kotikų valdininko H. J. An- 
slingerio kasdien gauti Car- 
rui po tam tikrą kiekį nar- 
kotiškų morfinos svaigalų. 
Carras buvo taip giliai į- 
pratę į tuos svaigalus, kad 
atidavė Bilbui viso savo gy
venimo sutaupymus.

Tyrinėjančiai senatorių 
komisijai apie visa tai Hu- • n • i
i i j • tj i n i ! Reikalauja Priedu bo sekretorius Edward Te- _____
rry ir narkotikų komisio- oN . A r San Francisco. — CIOmenus Anshnger. T . . . . e ~ ,Laivakrovių ir Sandelių

Bilbo pamatiniai kvočia-į Darbininkų Unija z vakari- 
mas dėl kyšių, kuriuos jis niame Amerikos pakraštyje 
gavo iš karinių kontrakto-i pareikalavo pakelt savo na
rių. Jis kaltinamas, kad už riams alga 14 centų valan- 
kyšius išgavo tiem kontrak- dai. 
toriam riebius valdiškus ka- * 
rinių darbų užsakymus. Pa

Vakariniai Dokininkai

rimų darbų užsakymus. Pa- Paryžius. — Socialistas 
tikrinta, kad jie davė bent i Francijos premjeras Leo- 
$40,000 bilbiškiems rinki- nas Blum siūlo pakelti tak- 
mams. Bilbo prisipažino ga-, sus ir mažinti valdininkų 
ves automobilių, tūkstan-•'skaičių; to reikia šalies iž- 
čius dolerių dovanų bei pa- dui stiprinti.
skolų iš karinių kontrakto- -----------------------------------
rių sau pačiam, savo dvarui, tų atmokėti. O tardymą 
ir savo bažnyčiai. Bet Bilbo i prieš jį Bilbo apšaukė “rusi- 
sakė, kad dovanas laikąs; škų žydų ateivių ir komu- 
paskolomis, kurias -jis nore-: nistų sąmokslu.”
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“Pilnos Gatvės Lavoną!”
Kad Azerbaidžano provincijoj pasmaugti demokra

tinę tvarką buvo suplanuota angliško bloko imperialistų, 
yra aišku. Anglija patraukė į pietinį Irano pašonį 50,- 
000 armiją, pervežė daug ginklų į Iraną ir ten prasidėjo 
“revoliucija” prieš Ghavam’o valdžią. Ghavam tuojau 
susitaikė su tais reakcininkais, išvijo iš valdžios pažan
gius ministrus, ir ėmė demokratines įstaigas naikinti.

Jau nuo seniai Irane yra Amerikos pulkininkas Nor
man Schwartzkopf, kuris seniau New Jersey valstijoj bu
vo policijos vadas. Jis ten organizavo ir lavino žandarų 
pulkus. Už tai pakeltas į generolo laipsnį.

Po “prižiūrėjimo rinkimų” priedanga Irano centrali- 
nė valdžia, priešakyj su dideliu dvarponiu ir baudžiau
ninkų savininku Ahmad Ghavam, pareikalavo, kad Į 
Azerbaidžano provinciją būtų įleista jo armija. Kada 
provincijos demokratinė valdžia nesutiko, pasiremiant 
pirmesne sutartimi su Ghavamo valdžia, tai ant Azer
baidžano buvo padarytas karo lėktų vii ir armijos už
puolimas.

Pasirodė, kad centralinė Irano armija ir žandarų 
pulkai labai apginkluoti. Turi užtektinai tankų, didelių 
kanuolių ir amerikoh. bombininkų. Jie namie to nepasi
gamino, nes tam neturi industrijos, — tai gauta iš užsie
nio.

Matyti, kad užpuolimas iš kalno buvo suplanuotas, 
kad net prie armijos jau buvo anglų ir amerikiečių laik
raščių korespondentai. New York Times prie Irano ar
mijos turėjo Mr. Clifton Daniel. Jis žygiavo kartu su 
Irano armija “laisvinti Azerbaidžaną.’^ Jis praneša, kad 
Azerbaidžano provincijos sostinės Tabrizo pilnos gatvės 
lavonų. Irano armija šaudo demokratus, žudo unijų va- 
dus ir daro stubose kratas.

Teherano dienraštis “Dad” praneša, kad pirmąją o- 
kupacijos dieną ten sušaudė “600 raudonųjų” ir virš 300 
asmenų areštavo. Mr. C. Daniel praneša, kad areštai ei
na visoj Azerbaidžano provincijoj. Reiškia, Irano reak
cija ir baudžiauninkų savininkai žudo žmones už tai, 
kad toj provįncijoj valstiečiams buvo atiduota žemė ir 
panaikinta baudžiava. Kokia tai gėda tiems “demokra
tams”, kurie susidėjo su tokia reakcija prieš Azerbaidža
no ir Irano demokratiją!

Generolai Anders ir Mikolaicikas
Kada pagal Amerikos ir Anglijos valdžių reikalavi

mą buvo priimtas į Lenkijos demokratinės valdžios sąsta
tą ponas S. Mikolaicikas, tai daugelis manė, kad jis yra 
demokratiniai nusistatęs. Bet visas jo elgėsis rodo ką 
kitą.

x Dabar Lenkijos generolas Wiktor Grosz, kuris eina 
užsienio ministro pagelbininko pareigas, įteikė Amerikos 
ir Anglijos valdžioms įrodymą, kad fašistų generolas 
Wladislowas Anders, gyvendamas Anglijoj, duoda įsaky
mus fašistams Lenkijoj, kaip turi veikti, kuriuos parei
gūnus turi nužudyti. Pagal tuos įsakymus, nužudyta 215 
lenkų demokratų ir keli Sovietų piliečiai. Generolas 
Grosz apkaltinimus parėmė paties gen. Anderso įsaky
mais su jo parašais. Taip pat įrodė, kad pono Mikolaičiko 
“Valstiečių partija” yra centras tų teroristų, kad jo arti
mi asmenys yra vadovais teroristų šaikų.

Mums atrodo, kad sąžiniškiems žmonėms jau laikas 
matyti ne vien fašisto generolo Anderso veidą, bet ir pa- 

N \ žinti, kas yra Mikolaicikas. Daugiau Anglijos ir Ameri
kos valdžios su tais sutvėrimais bendraus, didesnė bus 
gėda prieš žmoniją.

Valiltanas ir Tiso
Vilnis rašo:

Pralotas Tiso, Slovakijos kvislingas, stovi prieš liau
dies teismą. Tas kunigas, turįs prie to titulo didesnę teisę 
negu pirmas ir didžiausias išdavikas Vidkun Quislingas, 
dabar atsakys už savo darbelius. Jis buvo tautos išdavi
ku jau pirmojo pasaulinio karo metu, kai jis biauriai iš
davė slovakų reikalus Austro-Vengrijos imperijai. Šia
me kare, tapęs ištikimu Hitlerio batlaižiu, jis vien tęsė 
savo gerai žinomą rolę.

Vatikanas niekad nepasmerkė to savo tautos ir ti
kėjimo išdaviko. Bet įdomu, kad ir dabar Vatikanas tyli. 
Mat, Tiso kaltė yra tokia aiški visam pasauliui, kad jį 
teisinti Vatikanas skaito bloga diplomatija — ne tai, kad 
jam ten nėra pritarimo.

Esminiai nėra skirtumo tarp Tiso ir kardinolo Faul- 
haberio Bavarijoje arba vyskupo Stepinačo Jugoslavijo
je. Tiso atvirai kvislingavo; Faulhaberis, nuduodamas 
anti-naciu, per savo politinį įrankį, “Bavarijos Liaudies 
Partiją”, žymiai padėjo nacizmui; Stepinačas buvo dva
siniu vadu ustašiam^ ir Paveličo pastogėje.. Jie skiriasi 
nuo viens kito tik ant tiek, kaip toli ėjo jų bendradarbia
vimas su naciais.

z?
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A. J. Višinskis Apie Pabėgėlius 
Ir Išvietintuosius

LAISVEŠ VAJUS .
(Tąsa)

Nestebėtina, kad šių metų 
rugpiūčio .mėnesį iš 39,700 
Tarybų Sąjungos pilietybės 
tremtinių vien 39—tūkstan
tinė dalis — buvo repatri
juota namo. Bet ir tai dar 
ne viskas. Toks pat veiki
mas, kuris vedamas tary
binių tremtinių ir pabėgėliu 
tarpe yra vedamas ir lenkų 
bei jugoslavų stovyklose 
Tą veikimą praveda jugo
slavų tarpe četnikai ir usta- 
šiai, o lenkų tarpe generolo 
Anderso agentai. Visi tie 
kariniai ir pusiau kariniai 
junginiai, jau nekalbant a- 
pie generolo Anderso divi
zijas, savimi persta to gata
vas žudikų jėgas. Tų jungi
niu nariai, vadai ir užsienio 
globotojai tiki, kad laikas 
dar ateis jų karinio žinoji
mo naudojimui.

Sąryšyje su tuo verta pa
žymėti, kad balsai, kurie

kietijoje) fašistiniai ele
mentai surengė demonstra- 
tyves laidotuvių pamaldas 
generolui M i c h ailovičiui. 
Stovyklos pareigūnai ir kai 
kurie buvę Jugoslavijos ka
rališkos kariuomenės ka
riai buvo uniformuoti, kai 
kurie dėvėdami uniformas, 
iš kurių jie pažinti kaip ka
rinės policijos daliniai sto
vyklose. Laikraštis pažymi, 
kad jugoslavų stovykla 
Verde yra pilnai sutvarky
ta kariniais pagrindais.

Tokių stovyklų yra nema
žai. Tokia stovykla yra E- 
boli, Italijoje, kuriai vado
vauja žinomas kvislingas 
Miodrač Dasianovič; St. 
John stovykla Austrijoje, 
kurios vadas vra nemažes
nis kvislingas Cedomir Pet- 
rovic; stovykla Darinstad- 
te, Vokietijoje, kur didelis 
skaičius jugoslavų negali 
grįžti namo, nes juos tero
rizuoja četnikinė žandarme-

karinius dalinius, girdisi vi
same pasaulyje.

Štai Londono “News 
Chronicle” sako, kad pir
mas Anglijos uždavinys da
bar yra paleisti Anderso 
lenkišką armiją, kuri tikisi 
kada nors ateityje kovoti 
prieš dabartinę Lenkiją ir

“Patys lenkai”, sako tas 
laikraštis, “pasitiki, kad 
mes laikome juos būsimai 
kovai prieš Tarybų Sąjun
gą.”

Tarybų Sąjungos delega
cija mano, kad visos viršmi- 
nėtos organizacijos, karinės 
ir pusiau karinės, tuojau 
būtų paleistos ir kad tie, 
kurie nori grįžti į savo gim
tąsias šalis, gautų pilną 
tarptautinės organizacijos 
paramą.

Į tą klausimą verta giliau 
įsisamoninti, imant domėn, 
kad tos karinės ir pusiau 
karinės organizacijos yra 
plačiai įsišakojušios stovyk
lose. Dar labiau ,— pačios 
tremtinių stovyklos yra su
tvarkytos kariniais pama
tais ir dažnai yra visai pa
našios į karo lagerius. To
se stovyklose yra gūžtos tų 
karin. organizacijų, kurios 
palaiko pilną karinę siste
mą: štabus, kuopas, batalio-

nius teismus ir 1.1.
Štai keli faktai:
1946 metų birželio 

dienos “New Yorko Times 
paduoda Associated Press 
pranešimą iš Vokietijos, ku
riame sakoma, kad fešisti
rnai jugoslavai britų zonoje 
pristato aplinkiniais keliais 
ginklus elementams, kurie 
bando pravesti požeminę 
kovą prieš Jugoslavijos val
džia.

Tas laikraštis toliau sako, 
kad tas ginklų gabenimo ke
lias eina per Pietinę Vokie
tiją (JAV valdomą) ir Aus
triją. Tam veikimui vado
vauja 40 jugoslavų karališ
kos kariuomenės generolų 
taryba, kuri sėdi tremtinių 
stovykloje Mondele. Taigi, 
pasirodo, kad tremtinių sto
vyklos dažnai yra štabai 
pogrindinių armijų, kurios 
veikia prieš legates Jungti
nių Tautų valstybes.

Tas pats laikraštis, savo 
liepos 18-tos dienos nume
ryje sako, kad Verde (Vo-

5-tos

Kai kurie buvę karo be
laisviai, kurie yra stovyk
lose internuoti, ir kurie 
nuoširdžiai prie pirmos pro
gos kovojo prieš hitlerinin
kus, kai kada pabėga iš tų 
stovyklų ir atneša žinias a- 
pie terorą prieš tuos, kurie 
ryžtasi grįžti namo.
Nacių Agentai Stovyklose

Reikia pažymėti, kad 
tremtiniai tose stovyklose 
yra beveik izoliuoti, nes Ju
goslavijos valdžios atstovai 
ten neįleidžiami, tuo tarp- 
pu, kai visoki jos priešai 
gali ten trankytis ir kartais 
net yra kviečiami. Panaši 
padėtis egzistuoja stovyklo
se, kur lenkų tautybės 
tremtiniai gyvena. Aš noriu 
atkreipti jūsų dėmesį į len
ko delegato pareiškimą, ku
riame jis iškėlė, kad tose 
stovyklose Anderso, Becko 
ir Rackiewiczo pasekėjai 
nepaliaujamai veda kiršini- 
mo kompaniją prieš dabar
tinę Lenkijos valdžią.

Stovyklos A u g s burgo, 
Fusseno, Neu Ulmo ir kitos 
vietos, kurios turi daug 
TSRS piliečių, kurie buvo 
varu išvežti darbams į Vo
kietiją arba prievarta mo
bilizuoti į vokiečių karo jė
gas, taipgi turi nemažai ka
ro kriminalistų ir 
gų- i

Tose stovyklose 
rūšių organizacijos, 
nio pobūdžio, veikia po į- 
vairiais vardais. Ten randa
si “Ukrainiečių Komitetas”, 
“Radas”, “Lietuvių Komite-1 
tas”, “Baltijos Komitetas;’ j ^klde! 
ir t.t. Bayreuth mieste vei-Į J 
kia ukrainiečių komitetas, 
kuriam vadovauja žinomas 
fašistas Lipeckis. Tas ko
mitetas vadinasi “Rada”. 
Paminėti taipgi galima uk
rainiečiu komitetą Zalz- 
burge, kur veikia dokumen
tų falsifikavimo centras. 
Regensburge veikia “Balt- 
gudžių Komitetas”, kuris 
veda propagandą už Bielo- 
rusijos atplėšimą nuo Tary
bų Sąjungos. “Centralipė 
Lietuvių Tremtinių Tary
ba” veikia visoje Vakarų 
Vokietijoje. “Lietuvių Tau
tinis Komitetas”, kuriam 
vadovauja liūdnai pagarsė
ję generolai Plechavičius ir 
Kubiliūnas, paskutinis bu
vęs Lietuvos “premjeru” po

kvislin-

įvairių 
fašisti-

nacių okupacija. Zelinstad- 
te randasi “Lietuvių Komi
tetas”, kuriam vadovauja 
pulkininkas. Svilas, kuris 
vokiečių okupacijos metu 
buvo Lietuvos kvislinginės 
policijos direktorius.

Kita grupė, kuriai vado
vauja tūlas lietuvis Klima
vičius, veikia Arnsberge. O 
tas asmuo buvo savanoris 
SS dalinyj ir Gestapo agen
tas. Fašistinis “Rusų Emig
rantų Komitetas” veikia 
Munchene ir t.t.

Aš įvardinau stovyklas ir 
asmenis, kurie joms vado
vauja. Aš daviau informa
cijas ir charakteristikas a- 
pie jų politinį pobūdį. Jie 
yra išdavikai, mūsų siekių 
priešai, savų žmonių kori
kai. Jie yra vokiečių agen
tai, kurių vieta ne stovyk
lose po tarptautinės orga
nizacijos sparno globa, jų 
vieta ir ne kalėjime, bet ant 
kartuvių, nes jie yra per
mirkę krauju, milionų ne
kaltų žmonių krauju. Ir da
bar nesuprantamas likimo 
posūkis juos pastatė į be
veik garbingą poziciją. Jie 
pastatyti kaip sargai aplink 
savo tautiečius tremtinius, 
kurie norėtų grįžti namo, 
pas savo šeimas, į savo tė
viškes, bet tų asmenų tero
ras juos sulaiko.

Padėtis stovyklose yra 
naturalė pasėka fakto, kad 
stovyklų vadovybėje stovi 
asmenys, kurie yra mirtini 
demokratijos priešai, prie
šai naujos demokratinės 
tvarkos, kuri po šio karo gi
mė visoje eilėje Europos 
valstybių. Tą patvirtino net 
i vairūs UNRRA dokumen
tai. Tą patvirtino ir visa ei
lė faktų, kuriuos padaviau 
anksčiau. Jie rodo, kad sto
vyklų vadovybėje randasi 
toki asmenys, kaip Andrėj 
Melnik, senas vokiečių žval
gybos agentas; Stefan Ban
dera, atamanas, kuris orga
nizavo pogromus prieš žy
dus ; Levicki, Borošenko, 
Borovec, — visi karo krimi
nalistai ir Gestapo agentai; 
Kubstovič ir Kirmanovič, 
kurie organizavo “Galiči- 
ną” SS diviziją; Omelčenko, 
Himmlerio adjutantas, ku
ris 1943 metais vadovavo 
koyoms prieš tarybinius 
partizanus Žitomiro srity
je, Rovno apylinkėje ir viso
je eilėje kitų vietų Bieloru- 
sijoje ir Ukrainoje. Ir tas 
pats Omelčenko dabar 
yra nepaliestas, sveikas, 
penimas tarptautinės orga
nizacijos globojamoje sto-

Negali būti abejonės, kad 
tokia akyplėšiška fašistinė 
propaganda ir veikimas ga
li būti vedami vien dėl to, 
kad jie yra toleruojami^

Tokaii padėčiai egzistuo
jant tremtinių stovyklose, 
nereikia stebėtis, kad trem
tiniai ir pabėgėliai jaučiasi 
neturį jokių teisių ir esą 
izoliuoti. Aš vėl narėciau ci
tuoti “New York Times”, 
kuris spalio 20-tą, vien sa
vaitę atgal, pranešė, kas at
sitiko su grupe lenkų trem
tinių, kurie grįžo iš stovyk
los Amerikos zonoje Austri
joje. Kaip rašo tame nume
ryje Hugh Gray,
atstovas, 66-to policinio 
JAV kariuomenės eskadro
no (Constabulary) apžiūrė
jo traukinį, kuriuo lenkai 
važiavo. Kareiviai atėmė vi
sus karinius drabužius nuo 
tremtinių. Kai kuriuos tu
rėjo visai nuvilkti, nežiū
rint, ar UNRRA jiems tą 
buvo davusi, ar ne. Karei-

UNRRA

Bet tuo tarpu, kai Vatikanas plėšė gerklę už Stepi- 
načą, tuo tarpu, kai Faulhaberis tebestovi katalikystės 
priešakyje Vokietijoje, Vatikanas apie Tiso nei cypt.

Bet tas nereiškia, kad juodasis internacionalas, nuo 
monsignorų Romoje iki marijonų ant Oakley Ave., neuž
jaučia su suspausta širdimi savo rudajam broliui su tone, 
nutukusiam pasibjaurėtinam kvislingųi, “pralotu!” Tiso.

Gavimui Naujų Skaitytojų
Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų

K. Žukauskiene, Newark.......................................... 7010
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn.................... 6904
A. Stripeika, Elizabeth................................................5619
M. Svinkūnienė, Waterbury ....................................  4733
Hartford Vajininkai, Conn.......................................  4465
P. Pilėnas, Philadelphia ........................................ 3891
J. J. Bakšys, Worcester .. . .................. /..................... 3016
LLD 2 kp. So. Boston...............................................  2754
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass................................ 1706
LLD 4-tas Apskr. Pittsburgh........................... 1554
S. Penkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence ........................... 1392
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 1369
V. Ramanauskas, Minersville .. 1248
F. Klastow-P. Beeis, Great Neck 1222
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ................ ;........ 1118
P. J. Anderson, Rochester ..... 1056
L. Bekešienč, Rochester, N. Y. 1010 
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton .......................... 968
J. Simutis, Nashua .................. 856
J.. Grybas-Krasauskas, Norwood 790
P. Šlekaitis, Scranton .............. 790
LLD 25 kp., Baltimore ............. 674
L. Prūseika, Chicago ..................  666
P. Šlajus, Chester ...................... 642
S. K. Mazan, Cleveland ............  624
C. K. Urban, Hudson ..............  624
S. Puidokas, Rumford ................  591
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 584
J. Bimba, Paterson .................... 546
M. Janulis, Detroit .................... 496
LLD 136 kp., Harrison-Keamy .. 422
J. Rudman, New Haven ............. 338

A. Lcvaniene, Los Angeles ..... 312
V. Padgalskas, Mexico ............... 312
V. J. Valaitis, New Britain ....... 312
M. Smitrevičienė, Detroit ......... 303
LLD 77 kp., Cliffside ..............  260
J. Kalvelis, Bridgewater ............  260
S. Sharkey, Easton ..................  234
A. Gudzin, Schenectady ........... 234
A. Navickas, Haverhill ............. 208
S. Tvarijonas, Hamtramck .....   208
J. Blažonis, Lowell ..................  202
F. Wilkas, Wilmerding ............... 182
A. Valinčius, Pittston ............... 170
P. Sprindis, Kenosha ................. 156
H. Žukienė, Binghamton ........... 132
LLD 145 kp., Los Angeles.......... 130
J. Adams, Grand Rapids ............. 120
J. Stankevičius, Wilkes-Barre — 106 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104

j LLD 75 kp., Miami ....................  104
IC. Stashinsky, New Kensington 104
M. Kliknienė, Springfield ........... 104
M. Shlave, Gardner .................... 104
M. Slekicnč, Gardner ..................  52

A. P. Dambrauskas, Haverhill 338 P. J. Martin, Pittsburgh ............. 52

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. .$622.30 
Brooklynas ............. 604.09
Hartford, Conn........ 275.50
Waterbury, Conn. .. 167.30 
Rocheser, N. Y........ 160.50
Elizabeth, N. J........ 147.50
Detroit, Mich............... 90.50
Newark, N. J...............72.00
Scranton, Pa................66.00
Great Neck, N. Y. .. 59.21 
Baltimore, Md............ 59.00
New Britain, Conn. .. 58.00 
Shenandoah, Pa.........52.50
Paterson, N. J.......... 51.50
Binghamton, N. Y. .. 47.50 
Brockton, Mass......... 47.00
Rumford, Me.............45.50
Haverhill, Mass..........43.50
Chicago, Ill................ 37.00
Lawrence, Mass........ 36.50
Bridgeport, Conn. .. 34.50 
Harrisom—

Kearny, N. J.......... 32.00
Hudson, Mass. ....... 26.50
So. Boston, Mass. .. 26.50 
Chester, Pa................25.00
Pittston, Pa......... .  23.50
Stamford, Conn. 23.50 
Worcester, Mass. ... 22.50

Cleveland, Ohio....... 22.00
Jewett City, Conn. .. 20.00 
New Haven, Conn. .. 19.50 
E. St. Louis, Ill.........18.50
Norwood, Mass.........18.23
Pittsburgh, Pa.......... 17.50
Portland, Oregon ... 16.50 
Scottville, Mich......... 15.25
Bridgewater, Mass. .. 13.00 
Wilkes-Barre, Pa. ... 11.50 
Mexico, Me................... 10.00
Cliffside, N. J............ 10.00
Seattle, Wash.............. 9.50
Rockford, Ill.............. 7.00
Minersville, Pa............ 6.00
Dickson City, Pa.........5.00
Saginaw, Mich........... 5.00
Oakland, Calif..............4.50
Nashua, N. H.............3.50’
Luther, Mich...............3.50
Springfield, Ill............ 3.50
Miami, Fla. .. ............  3.50
New Kensington, Pa . 3.50 
Gardner, Mass............ 3.50
Easton, Pa.................. 2.00
Washington, Pa.......... 1.50

Plymouth, Pa.............. 1.50
Schenectady, N. Y. ... 1.00

M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn., prisiuntė dv' 
naujas prenumeratas b 
daugelį atnaujinimų. Ji pra
lenkė Hartfordą. Matyt 
tarp šių dviejų miestų eini? 
gražios lenktynės.

L. Žemaitienė, Hartford. 
Conn., taipgi prisiuntė nau
ją prenumeratą ir pluoštą 
atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton,- 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir geroką skai
čių atnaujinimų.

St. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa-., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujini
mų.

Šie vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami pinigu 
už prenumeratas:

J. Bakšys, Worcester, 
Mass., K. Žukauskienė, Ne
wark, N. J., S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass., V. J. Va
laitis, New Britain, Conn., 
J. Kalvelis, Bridgewater, 
Mass.

viai, inspektuodami tremti
nių maišus, juos atidarė su 
peiliais. Tolimesni praneši
mai apie tą kelionę, ku
riuos perduoda UNRRA. 
tarnautoja Miss F. R. Hart- 
net, sako, kad kareiviai bu
vo ginkluoti net durtuvais, 
kad jie su tremtiniais elgė
si brutališkai. ~

(Bus daugiau)

V. J. Valaitis, New Bri
tain, Conn., rašo:

“Draugai — randate čekį 
$49.50. Nuo Laisvės skai
tytojų parengimo, gruo
džio 1 d., liko pelno biudžeto 
sustiprinimui $43.00. Balan
sas bus už prenumeratą.”

Draugė Svinkūnienė pri
siuntė aukų: V. Adomaitis, 
: Waterbury, Conn., $2. K. 
, Yenkelun, Waterbury, Con
necticut, $1.

L. Žemaitienė prisiuntė 
aukų: D. J. Burnett, Can
terbury, Conn., $3.50, R. 
Kaziliūnas, B’klyn, Conn., 
$3.50, Frank Navikas, B’
klyn, Conn. 50c.! r ..

J. Bakšys prisiuntė aukų: j 
F. Statkus, Worcester, 
Mass., $3.50 ir V. Trakimas, 
Worcester, Mass., $1.

■ J. Kalvelis prisiuntė aukų 
iš Bridgewater, Mass.: J. ir 
K. Kalveliai, $5., S. ir O. 
Kiršliai, $3.50, F. Kaziliū- 
nas, $3.50 ir K. Tamulis, $1.

G. Shimaitis prisiuntė au
kų iš Brockton, Mass.: G. 
Shimaitis, $2, Antanas Va
saris, $2, G. Čepulionis, $2, 
Frank Moskevich, $1 ir H. , 
Rindzevičienė, $1. Šimaitis 
taipgi pranešė, kad naują 
prenumeratą jam pridavė 
A. Kukaitienė.

Širdingai dėkojame už * 
aukas, kurias prisiuntė 
draugai sveikindami dien
raštį šventėmis; •

■
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Rašo ROJUS MIZARA

SALOMĖJAI NĖRIS PAMINKLAS
Ir vienąkart, pavasari, 
Tu vėl atjosi drąsiai. — 
O mylimasis pavasari, 
Manes jau neberasi.—

I.
Netikėtai gavau brangią dovaną iš 

Lietuvos — “Salomėjos Nėries Poezijos” 
knygą, — Lyrika ir Poemos, su autorės 
apyilge biografija, parašyta Antano 
Venclovos.

Tai monumentalis kūrinių rinkinys, 
stambi, su iliustracijomis knyga, turinti 
virš 400 puslapių, spausdinta ant bran
gaus popieriaus, kietais apdarais.

Iš viso knygoje telpa 231 poetės kūri
nys.

Salomėja Nėris, kaip ir kiti žymūs 
poetai, vėliau savo eilėraščius taisė, gra
žino, ryškino. Taigi knygos gale apie 70 
puslapių paaukota pastaboms ir palygi
nimams poetės padarytų pataisų su pa
čias pirmaisiais jos darbais. Tai rodo S. 
Nėries didelį ryžtumą, kruopštumą ir 
nuolatinį poetinį brendimą, o redakcijos 
— rūpestingai atliktą pasibriežtą darbą.

Kaip minėta, biografiją parašė Nėries 
raštų redaktorius, žymus Lietuvos rašy
tojas, Ant. Venclova, mirusiosios poetės 
draugas ir bičiulis, bendradarbis; išleido 
Valstybinė Grožinės Literatūros Leidyk
la Kaune; tiražas 15,000 egz.

Bet tai ne viskas, — tai tik pirmasis 
tomas; antrasis poetės kūrinių tomas 
seks pirmąjį.

Kas žino A. Venclovos talentą kaipo 
rašytojo, gali būti užtikrintas, jog Salo
mėjos Nėries kūriniai rūpestingai sure
daguoti ir jos biografiniai bruožai pa
teikti išsamiai ir»vaizdingai.

II.
Ne čia vieta nagrinėti Salomėjos Ne

neš — talentingiausius lietuvės moters 
poetės — kūryba; juo labiau dėl to, kad 
dar neturime antrojo tomo, kuriame, 
kaip A . Venclova žymi, bus sudėtos ly
rikos ir poemos, daugumoj ligi šiol dai
nei nepasirodžiusios spaudoje. Šiame 
pirmajame tome telpa daugiausiai tie 
poetės kūriniai, kurie jau buvo seniau 
išspausdinti periodikoje ir paskyruose 
leidiniuose, išleistuose poetei gyvai e- 
sant. Mūsų, amerikiečių lietuvių, spau
doje tilpo nemažai Nėries poezijos ir 
skaitytojas, norėjęs, galėjo puikiai susi
pažinti su didžiu jos talentu, su nuošir
džiu jos pasireiškimu už darbo žmonių 
reikalus, už Tarybų Lietuvą, prieš žvė
riškuosius fašistus, niokio j tįsius karo 
metu Lietuvą ir kitas tautas.

“Mirtis pateisinama tada, jeigu ja 
perkamas gyvenimas, didelis, gražus 
ir naujas visos tautos, visos žmonijos 
gyvenimas”, kadaise rašė poetė.
Prie to A. Venclova pastebi:

“Nebaigtoje kovoje dėl didelio, gra
žaus ir naujo gyvenimo krito poetė. 
Štai, kodėl mūsų tauta ją amžinai mi
nės, gerbs ir mylės, štai, kodėl poetės 
gyvenimo, kovos ir darbo pavyzdys ir 
jos poezija visuomet įkvėps mūsų tau
tą naujiems žygiams ir laimėjimams.” 
Tragedija jaunos poetės gyvenime bu

vo ta, kad ji neturėjo pyogos pasidžiaug
ti tuo gyvenimu, kurio išpirkimui milio- 
nai geriausių žmonių paaukojo savo gy
vybę. S. Nėris mirė 1945 rh. liepos mėn. 
7 dieną, kai Lietuva buvo išlaisvinta, bet 
dar tebedengė ją griuvėsiai ir nykuma, 
priešo palikta. Gražios, laimingos tary
binės Lietuvos, apie kurią ji dainavo ir 
svajojo, poetė nematė, — perdaug greit 
jos gyvybės styga buvo pakirsta.

Nuo pirmųjų karo dienų — 1941 m. 
birž. 22 d. — poetė gyveno .Tarybų Są
jungos gilumoje. Šitų žodžių rašytojui 
kadaise pasakojo Povilas Rotomskis 
(dabartinis Tarybų Lietuvos užsienio 
reikalų ministras), kokia išsiblaškiusi, 
suvargusi, priblokšta vargų ir rūpesčių, 
Nėris pasiekė Maskvą. Jos kelionė buvo 
baisi. Be kitų nelaimių, kelyje iš Lietu
vos į Maskvą, vokiečiams bombarduo
jant’ miestus ir traukinius, ji pasimetė 
su savo mažu sūneliu. Kiek motinki var

go ir širdperšos teko išgyventi, ligi ji 
surado sūnelį Latvijoje!

Atsimename, 1941 m. Amerikos lietu
viškų fašistų spauda rašė, būk Salomėją 
nušovė “patys bolševikai”. Buvo taip: 
lietuviški fašistai, nacių bernai buvo tuo
met besimoją ją nušauti ir net manė, 
būk jiems tai pavyko atlikti. Tuomet iš 
Vokietijos jie pranešė savo sėbrams 
Amerikoje “žinią”, skelbiančią, būk bol
ševikai ją sušaudę dėl to, kad ji nenorė
jusi Trauktis Tarybų Sąjungos gilu- 
mon!...

Pasiekusi Maskvą, poetė rašė savo 
dienoraštyje:

“Nė vieno garso iš tėvynes negirdėjau 
per tris su viršum savaites — per tris 
košmaro savaites. Karo tremtiniai 
mudu su Balanduku. Kur mūsų bran
gus tėtukas?... lavonų kalnai ir kraujo 
upes jau skiria mane nuo Lietuvos. li
tai tik pradžia...”
Nelengvas gyvenimas buvo karo metu 

Tarybų Sąjungos gilumoje. Tačiau Nė
ris dirbo, rašė, veikė, gyvendama Mas
kvoje, Penzoje, Ufoje ir vėl Maskvoje. 
Rašė, drąsindama tuos, kurie kovoja 
priešą, rašė sielodamasi dėl savo tautos, 
esančios vokiškų plėšikų okupacijoje, 
sielvartais rašė akstindama Lietuvos 
partizanus ir visą liaudį kovon ir tik ko
von !

1945 m. gegužės mėn. pradžioje ji grį
žo Tarybų Lietuvon, sugriauton, išpūsti- 
ton, dar pralietam kraujui neataušus. Ji 
grižo nesveikuodama.

“Lietuvoje,” rašo Venclova, “buvo 
žavingas pavasaris. . Žydėjo sodai — 
obelys ir vyšnios, o Kauno gatvės 
skendėjo žalu/nos jūroje. Tai buvo 
metų laikas, kurį poetė visada labiau
siai mėgo...”
Bet poetė sirguliavo, nesveikavo. 

Draugai tai matė ir akstino ją eiti pas 
gydytojus. Pagaliau ji buvo (birž. 8 d.) 
paguldyta Raudonojo Kryžiaus ligoninė
je ir, prityrę gydytojai... ėmė rimtai gal
voti... ar tik poetė neserga kepenų vėžio 
liga!...

Tartasi, kalbėtasi, prieita išvados, jog 
Salomėją būtinai reikia gabenti Mas
kvon, kur yra daugiau ir žymesniii gy
dytojų, paduoti ją operacijai. Birželio 
25 d. iš Kauno aerodromo pakilo lėktu
vas, gabenąs sergančią poetę Maskvon, 
kur ji buvo paguldyta Kremliaus Polikli
nikoje.

Bet visos pastangos perniek: 1945 m. 
liepos 7 d. Salomėja Neris mirė. Pada
rius jos kūne skriodimą, paaiškėjo, kad 
poetė sirgo kepenų vėžiu.

Lėktuvas parnešė poetės kūną į Kau
na.

Giliai nuliūdo visa lietuvių tauta. Ge
dulingi Bethoveno ir Chopeno maršai 
aidėjo Valstybinės Centrinės Bibliotekos 

. rūmų salėje, kur ilsėjosi gėlėmis apkrau
tas Salomėjos kūnas, lankomas tūkstan
čių kauniečių, liūdinčių, apverkiančių sa
vo mylimąją dukrą — kovotoją ir rašy
toją !

“Tartum simbolizuodama visuotinį 
Lietuvos liūdesį dėl mylimos poetės 
mirties, prieš išnešiant karstą, užtemo 
saulė, diena priblėso, ir Kauną užliejo 
smarki liūtis...” rašo A. Venclova.
Salomėjos Nėries kūnas palaidotas 

Kultūros Muziejaus sodelyj.
Mirdama, poetė buvo virš 40 metų am

žiaus — ji gimė 1904 m. lapkričio 17 d.
III.

“Kada didis poetas pasitraukia iš gy
venimo, nuo jo savaime atkrinta visa 
tai, kas daugeliui jį gyvą kliudė išskirti 
iš kitų tarpo. Po mirties poetas, kaip 
grožio kūrėjas ir kovotojas dėl ateities, 
prieš akis iškyla dar ryškiau. Jis pra
deda tarp mūsų gyventi iš naujo...

“Salomėjos Nėries nebėra mūsų tar
pe. Bet kasdien mes jaučiame ją savo 
darbe, žygiuose, kovoje, naujo didelio 
gyvenimo statyboje. Ir mirusi ji eina 
kovotojų dėl komunistinės ateities gre*

Atidarant Mokslo Sezoną Vilniuje: Grupe pionierių su savo vėliavomis maršuoja i Stadijumą. Tary
binė valdžia deda visas pastangas, kad jaunoji Lietuvos karta būtu sveika ir mokslinga. Mokyklos atida
romos viena po kitos po visą Lietuvą.

Pergale
Pergalė — status į kalnas takas. 
Šalty šliaužėm stingdančiu ledu, 
Kaitroje — akmenimis aštriaisiais 
Kopėm, nepalikdami pėdų.
Pergalė — tai griaudžiantis skridimas 
Su kruša, su pūga, su liepsna.
Dūmuose veidai surūko. Sniego 
Jiems nuprausti buvo negana.
Pergalė — sunkus kirtimas medžio — 
Per šakas nematėm šviesos.
Gylė mums rankas gyvatės juodos, 
Kylančios iš drevės jo tamsios.
Pergalė — tai didelis vainikas — 
Mes jį jungėm dieną ir nakčia: 
Kraujo lašą — degančia aguona, 
Ašarą — konvalija skaisčia.
Įkopėm, atskridom ir nukirtom, 
Ir virš žemės, nuovargy pilkos 
Draug su vėjais, spinduliais gegužio, 
Rankomis galingomis taikos.
Mes iškėlėm didelį vainiką
Ir sušukom trykštančiais balsais:
Denk griuvėsius krušoj, pūgoj, dūmuos 
Ir mirty pražydusiais žiedais!

T. Rostovaitė.
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tose, aukštai iškėlusi nemirtingąją lais
vės vėliavą...”

Taip pradeda poetės biografiją Ant. 
Venclova.
Kadaise, 1936 metais, pati poetė va, 

kaip simbolingai ir kukliai apibūdino sa
vo asmenį ryšium su pasauliu:

Manęs dar nebuvo, .— 
Alyvos žydėjo, — 
Manęs nebebus jau, — 
Jos vėlei žydės. — 
Ir kris jų lapeliai 
Nuo saules ir vėjo — 
Kaip smėlio saujelės — 
Ant mano širdies.—

Tiesa. Žymiausio, gabiausio, mylimiau 
šio asmens pasitraukimas iš gyvųjų tar
po nesulaiko nei žemės sukimosi, nei 
saulės švietimo. Tačiau, kiekvienas liau
dies sūnus ąr dukra, bus jis visuomeni
ninkas, politikas, mokslininkas, literatas 
ar menininkas bei eilinis liaudžiai atsi
davęs asmuo kovotojas, pasitraukdamas 
.iš gyvųjų tarpo palieka pasaulį gražesnį 
ir turtingesnį negu jis jį rado.

Alyvos žydėjo prieš Salomėjos Nėries 
gimimą, jos žydi ir po rašytojos mirties, 
tačiau lietuvių tauta šiandien turtinges
nė dėl to, kad gyveno poetė S. Nėris. Jos 
įnašas lietuviu literatūron — milžiniškas. 
Dabartinė ir busimosios mūsų tautos 
gentkartės semsis iš pirmosios talentin
gos, taurios, žmoniškos ir liaudžiai atsi
davusios lietuvių poetės kovotojos ne tik 
įkvėpimo, bet ir didžių pamokų.

Dideliu nuopelnas priklauso rašytojui 
Venclovai už kruopštų ir rūpestingą su- 
redagavimą pirmojo tomo, taipgi už po
etės biografijos pateikimą.

Na, o Tarybų Lietuvos Valstybinės 
Grožinės Literatūros Leidyklai — už iš
leidimą.

Nekantriai lauksime pasirodant antro
jo Nėries kūrinių tomo.

O tuomet ir bus užbaigtas patsai gra
žiausias didžiulei poetei paminklas!

Dniepras
“Reve ta stohne Dnipr šyrokyj” — 
vienas populiariausių Ševčenkos ei
lėraščių; jis yra virtęs daina, kuri 
plačiai žinoma visoj Ukrainoj.

Platusis Dniepras šniokščia ūžia, 
Ir kaukia vėjas atšiaurus, 
Kalnais bangas audringas kelia 
Ii- lenkia vienišus karklus.

Iš debesies blankus mėnulis 
Bailiai žiūrėjo danguje 
Ir, vos išnėręs, vėlei skendo, 
Lyg žydroj jūroj eldija.

Treti gaidžiai dar negiedojo, 
Anksti dar buvo valanda, 
Girgždėjo uosiai tik, — ir girioj 
Pelėdos ūkė kai kada.

Vertė A. Churginas.

BUVO ŠEIMA IR NĖR ŠEIMOS
Buvo šeima ir nėr šeimos;
Išardė mūsų lizdą . . .

'Tik broliai ant augštos kalvos 
Tebekybo jo vis dar . . .

Dar tėvas tarp žalių beržų 
'Nukryžiavotas merkė, 
Kai ant mamos žilų plaukų 
Beržai sulinkę verkė . . .

Kai mėnesio plika delčia 
Siauryn pradėjo žiotis—, 
Seselę išvedė nakčia 
Nelaisvėn nuterioti.

Ir vienas aš namuos likau .' . .
Vai, kaip baisu vienam man . . . 
Gimtąsias pievas palikau 
Ir nuėjau link Nemuno.

Ilgai stovėjau prie vandens 
Širdies nenuraminęs . . .
Tik plaukė debesys rudens, 
Tartum rūstingos minios.
Tada link priešo nuėjau 
Ieškot mažos sesytės, 
Ir svetimam name radau, 
Lyg gėlę ją suvytus.

Anksčiau ją aukso vainiku 
Dabine gelsvos kasos—, 
Dabar nubalo, lyg taku 
Nubirę šaltos rasos...
Stūksojo miškas tolumoj —* 
Ten mūs gynėjai buvo, 
O čia berybėj glūdumoj 
Jaunystė sesės žuvo . . .
Ir gimė kerštas toks baisus, 
Kaip jos kančių daugybė:
Te prakeiktasis priešas žus.
Te žus juoda bjaurybė!
Už saulę temdintą gaisrais, 
Už Pircipų kaimelį!
Žudykit priešą! Pelenais 
Papilstykit jo kelią!
Klausykit, broliai, tarp miškų, 
Klausykite, brangiausi!
Nelaukit rudenio dienų —

Užmuškit jį greičiausia!
Regina Januškevičienė

Maskva 1943 m.

------L-----------------------------------

Baltimore, Md.
O Gal ir Neįsileis į Senatą.
čia dar vis neužsibaigia gin

imai. Kaip visiems yra žinoma, 
j gubernatorius O’Connor laimė
jo rinkimus i Senatą su 5,500 

Į balsu didžiuma, prieš jo opo- 
j nentą republikoną John Mar- 
i key. Bet Markey’s, kurstomas 
1 republikonų, kabinasi prie 
i O’Connor, kad būk balsavimai 
buvę neteisingi.

Markey pasiuntė peticiją į 
į Ellonder Committee, kad balsa- 
į viniai būtų peržiūrėti, žinoma, 
: kadangi Markey yra republiko- 
nas, tai ir turi didelį pritarimą 

i nuo reakcijos, ir tokiu būdu gk- 
i Ii prieiti prie to, kad gal ir ne
įsileis O’Connor į Senatą. O 
reikia žinoti, kad O’Connor sa
vo kampanijos prakalbose, sa
kė: “Aš turiu opiniją, jos nuo 
manęs niekas neatims. Aš turiu 
nusistatymą, kurio nuo manęs 
niekas nenupirks . . .”

Reikia žinoti, kad kandidato 
toki pareiškimai /reakcijai ne- 

1 patiko ir tokiu būdu surado 
priekabę, kad neįsileisti į Sena
to suolą.

Gausi Auka, liet Ne Tuo 
Keliu Nuėjo.

Klerikalų laikraštis “Darbi- 
'ninkas’’ i padanges iškėlė Bal
timore kunigą Mendelį, kad 
taip gausiai aukojo Lietuvos 
pabėgėliams. Girdi, pirmiau au
kojo $70,000, o šiemet $80,000. 
Nežinia, kiek čia yra. teisybės, 
bet kad kunigas Mendel is gali 
tą padaryti, tai nereikia abejo- 

1 ti.
žinoma, negalima sakyti, kad 

kunigas Mendelis uždirbo tuos 
pinigus “šipjardyj,” ar kur ki- 

I tur. Kunigas tuos pinigus iščiul- 
1 pė iš savo parapijonų. Reikia 
žinoti, kad Baltimorėj yra apie 
12,000 lietuvių.

Baltimorės lietuvių kunigai 
eina pas visus kolektuoti. Jie 
eina pas lietuvius ir kitatau
čius. Eina pas baltus, pas juo
dus, geltonus ir raudonus. Pa
vyzdžiui, aš jau Baltimorėj gy- 

I venų nuo 1913 metų, ir nei sy- 
i k į nesu buvęs bažnyčioj. Bet 
i kai kunigai keli metai tam at
gal “pentino” bažnyčią, tai ku
nigas Dubinskis ir pas mane 
užėjo aukų prašyti. Jis manda
giai mane užšnekino ir sakė: 
“Tamsta nors neinate į bažny
čią, bet aš manau, kad neatsisa
kysite, paaukausite kokią penki
nę dėl nupentinimo Dievo na
mo.”

O aš kunigui Dubinskiui at
sakiau sekamai: “O kas mano 
namą nupentina? Aš turiu pats 
savo namą nupentyti, tai tegu 
ir Dievas savo namą nupentina 
pats.” žinoma, kunigas man į 
tai nieko neatsakė, jis atsipra
šė, kad pas mane užėjo ir man
dagiai išeidamas, pasakė man

■ “su Dievu.”
Bet kunigai ne su Visais taip 

apseina. Jie parapijomis gerai 
pažįsta ir juos moka išnaudoti.

Aqsa 5-me pusi.)
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Na. vvrai - mntervs, eime 
į krautuvėle.* Visai lauki 
krautuvėlė. Ir labai žvitrus, 
maloniai nusiteikęs jaunas 
lietuviukas čia pat jums Da- 
gatavas ka parduot. Kalba 
neblogai lietuviškai. Nu
džiugo. pamatęs bent ketu- 
ris saviškius, štai jo ir pa- 
čiukė. Abu tokie linksmu
čiai. Matyt, gražiai sutei
kia. Tai ir puiku. Taip re
tai užeini tikrai draugišką, 
taikia poroj atmosferą... 
Nusipirkom po gerą pluoš
telį atvirukų, paprastų var- 
sotų su vaizdeliais ir sulen- 
ktinių. Sėdom, parašėm ke
letą ir čia pat įmetėm dė
žutėm Kitas parsivežėm at
minimui.

Gavau4 čia dar ir knyge- 
lyte apie šituos įdomius 
milžinus. Trumpai, sklan
džiai parašyta knygelytė : 
“The Giant Redwoods” 
(“Milžinai r a u d o n m e - j Raudonmedžių — sekvo- 
džiai”). Autorė “Harriet E. jų yra dvi rūšys. Neapsako- 
Weaver”. Išleista tik nese- niai diržingi, stamantrūs 
niai, 1946 m. Perskaičiau aš' milžinai bujoja “Sierra Ne- 
ją ir įgijau daug žinių. Kai vada” kalnogūbriuose. Ta 
ką aš čia, trumpai suglau- rūšis — “Sequoia Gigan- 
dęs, atpasakosiu, pilnumo tea’’ — “Sierra Redwood”— 
dėliai.

Tų milžinų raudonme-, 
džių esama gal seniausiųjų i 
išlikusių mūsų senelės že
meles gyventojų. Jie pradė- 

/ ję atsirast prieš daugelį mi- ■ 
lionų metų, kuomet žemė i į -i -. . - -
daugumoje tebebuvo patvi-1 J11 0 H audrų 
nusi vandenimis ir kuomet! -1US* ai ^la Patys didieji 
po ją šliaužiojo didžiuliai, ■ senieT- £yvl me“
nerangūs gyvūnai dinozau-: cIzial- 
rai. Tai tie patys, kuriuos) Kita rūšis — “Sequoia 
mums nupieštus rodė- aną j Sempervivens” — “Coast 

... . vakarą muziejininkas _Au Redwood-„ jūrio raudon.
N,kūnas Los Angles mies-: mcdis Raip tįR

į didmedžius mes tik kad da-

dar nebuvo. Buvo vis spyg
liuoti, žebeliuoti didme- 
džiai. Jais buvo apaugęs vi
sas šiaurinis žemės pusru
tulis. Gyvenimas buvo tada 
šiurpulingai baisus. Gam
tos elementai kunkuliavo, 
vartaliojosi, s p r o ginėjo. 
Nuo žemės drebėjimų susi
raukšlėjo kalnogūbriai, ug- 
niakalniai sprogi nėjo, 
griaudė, vėmė lavą. Saulė 
degino ir svilino neatlai- 
džiai. O nuo šiaurės ašiga
lių ėmė čiuožti milžiniški le
dynų kalnai, nugraibyda
mi kalnų viršūnes ir auga
lus ir nunešiodami juos ir 
palikdami šen ir ten- pake
liui. Šitokie gigantiški gam
tos kataklizmai prarijo ir 
dinozaurus ir paslėpė juos 
žemės kloduose. Bet did- 
medžiai vietomis, kur slė- 
nyse, išliko — ir jie, kiek 
pakitę raidos eigoj, tebesto- 
vi ir po šiai dienai.

' kalnų raudonmedis. Tie gi- 
i gantai geriausia tarpsta 
I kalnų poaukščiuose, kokių 
' 5,000 - 8,000 pėdų virš jū
ros lygio aukštumoj ir šal
tam ore. Jie didingai stūk- 

' so iš sniegų ir pusnynų, at- 11*1 —“ * • 1
nusi vandenimis ir kuomet! !\us\ 3^ ,Pa^s didieji 
po ją šliaužiojo didžiuliai, • "'S semeT &YV1 me“

Nikūnas Los Angeles mies-! 
te.

Tuomet lapuotų medžių i bar ir matėm. Pajūrio rau-

Kam bandyti... 
Tegu jis perka...

ADA’

Jį

ADAM
HAT
DOVANU 
CERTIFIKATAS

Gera dėl

ADAM HAT
jis pasirenka!

Jūsų kaimynystėje yra Adam 
Hat krautuvė.

donmedžiai netokie masiš
ki ir stori, kaip kad anie 
kalnų gigantai, užtat jie už
auga aukštesni ir atrodo to
kie gražūs ir gracingi. Ir 
jų plati juosta tęsiasi paliai 
visą Ramiojo Vandenyno 
pakraštį. Čia oras lengves
nis, lietaus esti pakanka
mai per žiemos sezoną, o 
vasai'ą drėgmės kiek pri
duoda naktinės miglos. Ši
tie pajūrio miškai daug pa
trauklesni ir jaukesni, — 
daugiau juose įvairių kito
kių medžių ir gyvijos.

Abi raudonmedžių rūšvs 
dauginasi tiesioginiu būdu, 
atžalomis bet iš kur, — nuo 
didžiųjų šaknų ar nuo ka
mieno. Bet retkarčiais išau
ga toks medelis ir įš sėklų. 
Kalnu gigantai sėklin^esni. 
Kipkvienas žehelvs turi nuo 
150 iki 250 sėklų, bet gal 
tik reta kuri sėkla, gal vie
na iš miliono įstengia pra
simušti iki žemių ir sėk
mingai išaugti, išvengusi 
visokių rajų vabzdžių ir 
kirminų, paukščių bei 
graužlių.

Sunku kas tikrai pasakyt 
apie tų girių karalių metus, 
apie jų amžių. Stambieji 
kalnų gigantai auga jau a- 
pie 4,000 metų. Kai kurie ir 
dar ilgiau. Ir jie gali gyvent 
ir gyvent dar tūkstančius 
metų. Nė vienas iš jų ne
miršta nuo senatvės, bet vis 
nuo kokios prievartingos 
jėgos. Josemitės parke, Ma- 
ripozos trake yra patys se
nieji raudonmedžiai.

Pajūrio didmedžiai neto
kie seni, kaip jų pusbroliai 
kalnėnai. Jų amžius siekia 
apie du tūkstančiu, gal ir 
pustrečio tūkstančio metų. 
Užtat pajūriniai raudonme
džiai aukštesni. Kai kurie 
išaugę iki 400 pėdų. Mari- 
pozos trake yra daugybė 

| milžinų po pusketvirto šim
to pėdų ūgio. Tokie didme
džiai paliai pažemį turi po 
30 pėdų ir net po 37 pėdas 
skersmens, o aplink tokį 
stuobrį esti ir 100 ir dau
giau pėdų. Vidutinis rau
donmedis sveria virš 2000 
tonų, kiti ir 2200 tonų. Jų 
šakos tokios storos, kad jų 
skersmuo yra didesnis už 
patį didįjį žmogų. Šakos 
skersmuo (“diameter”) sie
kia arti 7 pėdų. “Calaveros” 
trake yra toks didelis kel
mas, kad ant jo gali sustot 
32 šokikų poros. Ir vis dėl
to šitas Herkulis nėra dar 
pats didžiausias kritęs me
dis. Toksai medis turi pa
kankamai statomosios me
džiagos pastatyt didžiuliam 
rūmui iš 45 kambarių;

įdomi tų didmeTlžiu Šak
nų sistema. Gal manytumėt; 
kad tokie aukšti medžiai tu
ri suleidę šaknis labai giliai 
į žemę. Bet ne. Šaknys ke
lios didžiosios siekia gal aš- 
tuonias ar dešimt pėdų gy
lio. Jos ir palaiko medį sta
čią. O plonutės, kaip plau
kelis, šaknelės tinklų tink
lais išsidraikę po patį pože
mį. Sau maistą jos susiran
da iš čia pat sukritusių ša
kų ir lapų. ' Tokiems me
džiams negerai, kai suva
žiavę lankytojai ima ir nu
šluoja pūnančius lapus ir 
šakeles.

asbestas, per kurį vargiai 
kas žalingo galėtų kada 
pereit.

Raudonmedžiai pasižymi 
savo stebėtinu gajumu ir 
savo žaizdų užgydymu. Jei 
kur nulūžo šaka ar medis į- 
plyšo, virsdamas, ar kas 
prakirto ar pradegino sky
lę, tuoj ten pradeda sunktis 
sula, turinti tanino ir kreo
zoto, kurie apsaugo nuo 
vabzdžių ar pelėsių. Toji su
la tirštėja ir užlipdo žaiz
das, neduoda joms gesti ir 
pūti. Laikui bėgant, tos vie
tos užsidengia žieve, ir me
dis sau gražiai tarpsta ir 
bujoja.

Raudonmedžiai taipgi at- y°t su jomis ir pergalčt 
silaiko prieš tryneles, skra- Jas> kaip i1' tie raudonme- 
zdeles arba bet kokį kitą džiai pergali ir gyvuoja, 
parazitą. Vis tai su ta savo į 
antiseptiška tanine rūkščia' 
ir kreozotu. Tų antiseptikų j 
turi gausiai ir žievė ir me
džio vidurys. Todėl raudon-

daiktų: kubilai ir statinės 
vynui, actui, vaisių sunkai 
ar kokiems ekstraktams lai
kyti, agurkams rauginti, 
sūriui procesuoti. Net ir di
džiuliai naftai laikyt tankai 
išklojama viduj raudonme
džio eilele, nes jis neboja 
kokių deginančių rūkščių 
arba ėdančių chemikalų.

Iš raudonmedžio karpų ir 
guzų gaminama dailėdaik- 
čiai, dėžutės, išdrožinėjamą 
stovylukės. Bet, virš viso to, 
tie galingi tūkstančiame- 
čiai milžinai duoda tau į- 
kvėpimo ir noro gyvent ir 
veikt, krutėt, nebojant 
skerspainių ir kliūčių, ko-

ploto, nusprendėm s-tačrd turėtų but pigūs. Bet kur 
drožt namo. Gal sustot kur 
užkąst vakarienės? Ne, ne
verta. Gerai pabūt ir alka
nam truputį. Važiuokim na
mo.

tau! Jie vely tau pus ant 
žemės ar kur krūvoj sudė
ti, kad kainos jiems vis bū
tų aukštos. Kieta kapitaliz
mo ranka laiko visa tai go- 

Ir važiavom, linksmai ste- džiai apkabinusi, ir ji tau 
bedami pakeliui gražiai pri-; nenusileis, nebent tu, kartu 
dabotas sodybas, vaisių ir su visais kitais tokiais, su- 
daržovių sodus ir laukus,' gebėsi ją nustumt...t sodus ir laukus, i gebėsi ją nustumt... 
vynuogynus, pievas, gania-i (Bus daugiau)
vas, miškus. Didžiausi vais- -------------- *—;-------
medžių laukai; Kriaušės, ir 
kriaušės, kriaušės, sunkios, 
didelės, apkebę medelių ša
kas... Arba vėl slyvos, viso
kių rūšių. Apelsinų, citrinų,■ 
citrų gojeliai. Ogi tų vynuo- j 
gių kekės, sunkios, bran-:

čia, bent šiose vietose, kur 
tokia nematuota daržovių, 
uogų ir vaisių galybė, jie;

Tol. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSH1S 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

iš šitos nepaprastos eks
kursijos, jautėmės kažkaip 

u.iu ymur^. louoi luumm- nepaprastai nusiteikę, pasi- 
medziai puikiai užsilaiko iri _ 1 ..
nepūsta, kad ir nuvirtę ir į sem£ enei gijos. įkvėpimo ir 
į maurus įsmegę. Iš jų ga-. pasiryžimo gyvent ir veikt | 
minama daugybė įvairių '■ ir veikt. Išvažiavę iš girių i nome kiek ilgai jo užteks.

KONČIAUS MEDUS
Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 

medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.
YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE

Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži-

LAISVĖS ADM.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-0141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN E 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIU 

282 UNION AVE. BROOKLYN; N. Y.
Tel. EVergreen 4-0612

Tc^GERIflUSIA DUONA 
DOGHOLES BAKING k 
į i’ i—1 ■■ ■ - ■■**■*' ■■  -4

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 j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisni uotas 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--- —----- ---------------------------------- ------ -
| GREEN STAR BAR & GRILL ?
j LIETUVIŠKAS KABARETAS "I II
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
I pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. (
1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIA1S. u
| Geriausias Alus Brooklyne 1

! PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI h

i i
i 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. i

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. ’4-8698 i
1

— a—■—■>----- H — ■—■—■—■—K—M — n—n — - — t. — a — a------a — a—a — a------a------a------a—a—

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.
♦

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

Didžiausieji raudonme
džių priešai yra audros ir 
viesulai, taipgi gaisrai. Ug
nis gali smarkiai apdeginti 
raudonmedį, o vistik jis gy
vens. Jo žievė labai stora ir 
nepraleidžia nei šalčio nei 
karščio nei elektros. Žieve 
esti ir dviejų pėdų storumo. 
Ji plušuota, atspari, lyg kad

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS VVM. SKUODIS
284 Scholes Street 564 Wythe Avenue

Brooklyn, N, Y. Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573 Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS MIKE LEIPUS
(Raudžius) 324 Devoe Street

328 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y. [ Tel. EVergreen 4-8003

: CHARLES J. ROMAN :
/t, * ,r * xT , Tiatr . *

Laidotuvių J

O 
; a /

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitčs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi-’ • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sy šermenine. Mūsą pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon SL S 
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Foplar 411®
• 4 O • •
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Philadelphia, Pa.
The Philadelphia Bulletin 

rašo, gruodžio 12 dieną, kad 
Švedija priimsianti Pabaltijo 
pabėgėlių, kurie randasi Vo
kietijoj, net 34,000. Bet pri
ims tik su ta sąlyga, kad jie 
eis dirbti ant ūkių ir j fabri
kus ir neužsiimdinės propa
ganda prieš Lietuvos valdžią 
ir abelnai prieš Sovietus. Jie 
už dyką duonos valgyti nebe
galės, turės ją užsidirbti ir iš
mokti prie vargdienių prisi
taikyti.

Pranešama, 
nebeįsileidžiama 
laikraščių iš Amerikos. Mat, 
čia juos spausdino ir siuntinė
jo Lenkijon, kad kurstyti bro
lį prieš brolį ir visaip niekinti 
Varšavos valdžią. Dabar jie 
nepasieks Lenkijos ir negalės 
daryti žalo. Toks pranešimas 
tilpo Philadelphia Inquirer.

Tysliava praneša, kad Ka
zys Grinius pabūgo iš to “gar
bingo’* pabėgėlių šelpimo dar
bo. Taip ir yra: Nebėra pini-Į 
gų, pasikarkite su pabėgėliais, i

kad ir senis j 
Amerikon. iSn 

n i am e
Dirva rašo 

Grinius atvažiuoja 
Dirva rašo, kad Grinius esąs 
visiškai pasibaigęs, nes, girdi, 
jis matė, kaip Raudon. Armi
ja vijo hitlerininkus per Lie
tuvą. Ir dabar Grinius tebe- i 
drebąs iš to išgąsčio.

Mūsų tautininkams didžiau- į 
šia bėda su šiais naujais gri- 

I noriais. Seniau užtekdavo gri- 
I noriui duoti blešinę alaus, ka- 
! valkas kilbaso ir'atliktas kriu- 

kad Lenkijon naujiems grinoriams
■alaus ir kilbaso nepakiši. Jie 
1 kaštuoja tūkstančius ii’ tūks
tančius dolerių. Tų naujų gri- 

1 norių prisotinti jokiu būdu ne- 
, galima.

Naujas Grinorius.

Šis Smeton:ngesnis Pienas 
Padeda Vaikam Diktėti

Musų skaitytojai raginant* 
remti tuos biznierius, kurie 
'keikiasi dienraštyje Laisvėje

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn II, N. V.
Tol. EVergreen 8-9770

WORCESTER, MASS
Is LDS ^>1 Kp. Metinio 

Susirink into.
Gruodžio 12 d. teko būti gar

siosios LDS 57-tos kuopos meti- 
susirinkime. Kaip žino

me, minėta kuopa pradžioje 
LDS kūrimosi, t. y. virš 16 me
tu atgal, turėjo pergyventi įvai- 
rių kovos audrų. Tai buvo pra- 

i džia intensyvaus persiėmimo 
su fašistuojaučiais elementais.

šis kuopos susirinkimas susi
dėjo iš virš 30 narių, iš apie 

i 200 kuopoj esamų narių. Tai 
■ženklas, kad nariuose viešpa
tauja aptingimas lankyti susi
rinkimus. Susirinkime visų 

i nuotaika buvo harmoninga, hu- 
j moristiškas pirmininkas J. B. 
I gal ir perdaug humoristikos 
i naudoja.

Raportų susirinkimas "išklau
sė įvairiausių, iš viso pažan
gaus Amerikos lietuvių judėji
mo. P., duodamas raportą iš 
1-mos Apskr. metinės konferen
cijos, storokai paraportavo, 
prilygindamas konf. delegatus 
prie “paraudusių vėžių.” Man 

aš-

veik visi tie patys iš- 
apart protokolų seki*.

P., bus K.
sek r. $10

Algos ; pakel
iu iždininkui

Tel. EV. 4-7082 Mes Pristatome WILSON $3.61
TIKTAI!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Montrose Liquor Store, Inc
7 NEW MONTROSE AVENUE

(Įtampas Broadway)
BROOKLYN

Mėgiamiausių Rūšių
VYNAI, LIKERIAI IR SALDŪS

gėrimai

Pirkite Reisais ir Taupykite 
Priruoštame Pakus šventėm

SIUVĖJŲ
Roikia. 5 Dienų Savaite

Nuolatinis Darbas
PUIKIAUSIA ALGA

STAR CLEANERS & DYERS
12-56 150th St. Whitestone, L. I.
Telefonas: FLUSHING 3-5781

(289)

POL1SIUOTOJAI LEMPOM STIEBŲ 
NUOLATINIS DARBAS—GERA ALGA 

STADLER & NEUWIRTH 
40-36 22nd Street, Long Isluid City. 

Queens Plaza Station.
(289)’

Virs. J. A. Manley, 37-51 89 Si.. .Jack- 
son Heights, N. Y., yra įsitikinusi, 
jog Borden’s sinetoningesnis Golden 
Crest Pienas padėjo subildavot jos 
vaikų sveikatą.

“Tik pažiūrėjus į rožavus Roberto 
ir Alice veidus, jau gana priežasties, 
kodėl aš vis imsiu Golden Crest,’’ 
sako ji. O vaikučiai įrodo, ką jie 
mand apie šį skanų, ekstra-maislin- 
gą pieną, kurio jie daug geria!

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Tai pui
kiausias iš viso Borden pieno. O jei
gu Borden’s, ta TURI būti geras!

i Egzaminuojam Akis,
i Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius

GOLDEN CRESI MILK
Vitamin D. • Homogenized

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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., Inc.
196 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

paraudusių vėžių.” 
rodosi, reikėtų vengti taip 
trių išsireiškimų.

šiuo tarpu kuopoj ligonių 
nedaug, bet pranešta, kad 
vikas sunkiai susirgęs gripu, 
veik plaučių uždegimą turįs, p 
draugai Novikai dabar yra Lie
tuvių Svetainės užveizdomis, jie 
labai švariai ir gaspadornai už
laiko namą, žymėtina, kad na
me randasi lietuviškas knygy
nas ir tų pačių užveizdų tvar
kingai prižiūrimas, šis knygy-

No-

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldl 2-7964

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOath 8-5569

Lietuviškas

rRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

111 Grand St. Brooklyn

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti. 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

’ 1. Balanced Brand Vita-O-Minera
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 

!*• 6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini

V mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių
| - f $2-00’ už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes
i i - apmokame.

J " -Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu
Atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi- 

■■■Ml I sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji-
t mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth

kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo- 
vjų į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 

į '• tinkama yra vartoti per apskritus metus.
tš Veg. Broth galima padaryti skanią 

Mg greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa- 
l.fc vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 

VI.,.. dthMAMiiir »faAl i- ........jjM gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po
kiekvienų valgiu gerk vietoje kavos. 5 

Avarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Table teles naudinga yra kiekvie- 

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas" mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 1G oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus Įeitus miestus ir apmokame pašto 
klaidas.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitdkių grupių ii’ pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks-. \
lūs ir k ra ja v us 
sudarau su ame-ff 
rikoniškais. Rei-'V 
kalui esant ir,»- 
padidinu toki o £ 
dydžio, kokio pa-w 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-6191.

VOS-

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—-Metro Sta., Dept. C, Los Angelos 55. Calif

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Sfyie^sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulėkeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

nas buvo įkurtas 57 kuopos, da- 
bas pasilikęs prie namo savas
ties, t. y. Liet. Sūnų ir .Dukte
rų Broliškos Draugijos globoje 
(prie progos atskirai reikės pa
rašyti apie tą didžiulę draugi
ją) . Knygų didelės šėpos, len
tynos prikrautos, laikraščių 
veik visi lietuviški pareina. Va
landų, kuriomis knygynų gali
ma Jankyti, nesužinojau, bet, 
rodos, visada galima įeiti, rū
kymas ir garsus pasikalbėjimas 
draudžiama, tai labai gerai. 
Prižiūrėtojam Novikam garbė 
už rūpestingą prižiūrėjimą knyr 
gyno.

Kuopos valdybon sekantiems 
metams 
rinkta, 
Vietoje 
ta: fin.
$1 į metus.

Dėlei jaunosios 
kiamos konferencijos nutarta 
•darbuotis. Massachusetts lietu
viai ii’ lietuvaitės Čia gimę ir au
gę pirmą syk turės progą susi- 
važiuoti į didelę, gal tūkstanti
nę sueigą, susipažinti, kas yra 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas. Ir sykiu turės šaunų pa
silinksminimą Jurgio Wasingto- 
no gimimo dienoje, vasario 22 
d., 1947 m., Lincoln Hali,
Brighton, Mass, čia pakalbinus 
jaunuosius Ausiejų ir Daukšą, 
sakė, “dalyvausim.” Visi pažan
gūs tėvai turite pranešti savo 
vaikams apie minėtą konferen
ciją ir pasilinksminimą. Juk 
mes norime, kad mūsų naujoji 
karta susidomėtų mūsų taip 
svarbiom organizacijom, kaip 
LDS. Taigi, jei kuris finansi
niai neišgali, privalom pagelbė
ti, tik -lai būna suvažiavime. Ži
nokite, kad ir ne nariai galės 
pilnateisiai būti suvažiavime.

kartos sau-

Baltimore, Md.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Kunigai čia rengia vakarienes, 
kazyrų pares, ir kitokius paren
gimus. Jie davatkoms įsako, 
kad suneštų visokio maisto. O 
atėję į parengimą dar turi bran- j 
giai už tikietą užsimokėti.

Baltimorės lietuviai didžiu-! 
moj dirba kriaučių industrijoj. I 
Moterys beveik visos dirba 
kiu su vyrais. Norėdamos dau-Į 
giau užsidirbti, viena iš kitos 
kotus traukia, kad daugiau pa-; 
daryti. Kartais net susipyksta, 
kad net viena kitai plaukus 
“paglosto.” Pinigų reikia, ku
nigams neša. Kunigai moka da
vatkas apmulkinti. Tai mišias 
reikia užpirkti, tai aukų reikia, 
tai visokių kitokių paibelių iš- 
mislija, na, tai tik duok ir duok 
vilnas kirpti. O lietuviai kuni
gai, moka labai trumpai vilnas 
kirpt, kitąsyk net jau ir per 
trumpai nukerpa. Tai tuomet 
parapijonas ar parapijonka pa
meta lietuvius kunigus ir jau 
bėgą į švento Petro ar Švento 
Martyno bažnyčią. Mat, angių 
kunigai netaip lupa.

Viena davatka, 
jau bijo pasakyti 
man sakė: “Ar tu 
kunigas Mendelis 
mokslą, tai rodos, kad ant ma-

kuri no taip 
apie kunigus, 
žinai, kad kai 

, pasako pa-

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 200'1 has been issued to the undersigned 
to se.ll beer at retail under Sectidn 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 111! 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HERBERT KAPLAN & Jl-fcSE COHEN 
’ (D-B-A Kaplan’s Delicatessen)

116 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIU 
DIREKTORIUS

■ 426 LAFAYETTE STR » ♦
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

UVUW

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BfeEPv & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir .Užkandžiai

48 Gold Street, Brooklyn, N. Y.
. Telefonas Cumberland 6-8629

E----------------------------------------
nęs didžiausi kalnai užgula. Di
džiausią baimę mano širdyje 
sukelia, kad net ii’, nakčia mie
goti negaliu...” Ir toliau: “O 
kai pradėjau lankyti švento 
Martyno bažnyčią, ir kai iš
klausiau anglų kunigo pamok
slų, tai rodos, kad mano akys 
prašvito, širdyje jaučiasi, kad 
ką tik užgimus esu ir gyventi 
norisi, baimė pranyko, ir jau 
jaučiuos visai kita moteris.”

Aš pilnai tikiu į tos moters 
I pasakymą. Reikia žinoti, kad 
! lietuvių kunigų pamoksluose 
j negirdėsi nieko daugiau, kai 
I prakeiksmą, peklą, pinigus' ir 
_ i panašiai. O anglų kunigų 
pamokslai yra kiek švelnesni, 
rimtesni. Todėl, kad lietuviai 

rparapijonai apleidžia lietuviš
kus kunigus ir, jų bažnyčią, tai 
negali jų kaltint, kad jie lanko 
svetimtaučių bažnyčią. Anglų 
bažnyčioj kolektoriui kiek įme
si į beskutę, tiek bus gerai, o 
lietuvių bažnyčioj nejaugi įme
si tik dešimtuką, reikia įmest 
dolerį, o jeigu nori būti sportas, 
tai turi įmest penkinę.

Bet kas link klerikalų “Dar- 
ibininko,” kuris taip paaukštino 
Baltimorės lietuvių kunigus už 
duosnumą, tai reikia štai kas 
pasakyti. Juk čia duosnumas ne 
vien kunigų, bet pirmoj vietoj 
Baltimorės parapijonų. Kaip 
kunigas galės duot, jeigu jis 
pats nuo kitų negaus?

Jeigu kunigai tas milžiniškas 
aukas būtų pasiuntę Lietuvos 
lietuviams, kurie nukentėjo nuo 
karo, kuriems 'reikia pagelbos, 
kad kiek galėtų atsikelti iš po 
griuvėsių, tai būtų už ką juos 
ir paaukštinti ir pagerbti. Bet 
kad jie tas milžiniškas aukas 
pasiuntė pabėgėliams, tai užsi
traukė ant savęs didžiausią 
nuodėmę prieš lietuvjų tautą.

Kas gi tie pabėgėliai yra, 
kad kunigai juos taip gausiai

11 1 —................................... .. ................ ........

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteildanl garbingas laidotuves

‘ $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TėL Virginia

STALIALUžBAIGeJAI 
PATYRĘ

PRIE UŽBAIGIAMOJO 
DARBO TELEVIZIJOS 

IMTUVAMS. 
KREIPKITĖS 

PERSONNEL DEPARTMENT
ALLEN B. DUMONT 
LABORATORY, INC. 
1000 MAIN AVENUE 

CLIFTON, N. J.
(290)

CHEMICAL OPERATORIAI 
MOKINIAI

Gera Alga Mokinimosi Laiku
NUOLATINIS DARBAS 

PENSIJOS PLANAS 
MEDIKALIS APRŪPINIMAS 
POMIRTINĖS APDRAUDA 
VAKACIJŲ PRIVILEGIJOS 

NELAIMĖS IR SVEIKATOS APDRAUDA 
ŠILTŲ MOKESTIES SKIRTUMAI 

PAKILIMŲ PROGOS

AMERICAN 
CYANAMID CO.
Warner’s Plant

Linden, N. J.
Public Service 34 Bushs Nuo Elizabeth 

Tiesiog Iki Dirbtuvės Durų.

Kreipkitės į Kompanijos 
Employment Ofisą 

Pradedant Pirmadienį, baigiant 
Penktadienį.

šelpia? Tai tie lietuviai, kurie 
įstojo į Hitlerio armiją, ar kaip 
kitaip Hitleriui gelbėjo, kad 
pavergus lietuvių tautą. Jie visi 
dabar susikimšo Vokietijoj į 
Amerikos zoną ir dabar, gauda
mi nuo Amerikos kunigų ir fa
šistų pašalpą, dalinasi su Lie
tuvoje likusiais lietuviais fašis
tais, kurie pavirto banditais, 
kurie laužo Lietuvoje tiltus, ku
rie naikina telegrafus, kurie už
puola kaimus ar viensėdžius ir 
juos išdegina, viską naikina, 
kad tik neprileidus ir daugiau
siai pakenkus Lietuvos liau
džiai atsistoti ant kojų 
karo griuvėsių.

Ar tai tokius banditus 
kos kunigai ir fašistai
gelbėti? Tegul fašistai ir kuni
gai neužmiršta, kad Lietuvos 
liaudis neužmirš to jų prakeik
to darbo per tūkstančius metų.

iš po

Ameri- 
turėtų

Sovietai Grąžins 
Japonus Namo

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur pasirašė sutartį su 
Sovietų atstovais, kad So
vietų vyriausybė kas mėne
sį sugrąžins namo po 50,000 
japonų.

Sako, Lenkų Armija Neveda 
Rinkimų Vajaus

Varšava. — Lenkijos už
sieninės ministerijos atsto
vas, generol. V. Grosz už
ginčijo jos priešų paskleis
tus gandus, būk Lenkijos 
armija taipgi veda vajų už 
valdinius kandidatus atei
nantiems rinkimams.

MelbourneChicago.
Healey, 15 metų berniukas, 
parvažiavęs gauti kalėdinių 
dovanų, nudūrė savo patė
vį Čalį Cencevičių. Suimtas, 
sako, kad patėvis smaugęs 
jo motiną.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Užbaigimui darbo, Lietuvos Pa
galbos Teik. Kom., viet. skyr. ren

(294)

VYNTOTOJAI
Patyrę ir be patyrimo dirbti vyiiškų drabu

žių krautuvėje.Nuolatinis darbas.
GARBER BROS..

163 RICHMOND AVE., STATEN ISLAND
(295)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SUSTATYTOJOS
Mokestis nuo valandų, prisideda bonai 

už spartuinif.
UNIQUE ART MFG. CO.

200 WAVERLY AVE., NEWARK. N. J.
(291)

CHOCOLATE DIPPERS
Patyrusios. Valandos prisitaikant. 

Dienoms ar vakarais. Daliai Laiko.
Kreipkitės:

VIEBROCK’S
40 South Main St., Freeport, L. I.

(293)

MERGINOS IR MOTERYS
Patyrimas nereikalingas 

LENGVAS SUSTATYMO DARBAS, 
SĖDINČIOM

Valandos 8 A.M. iki 4:30 P.M.
GERA AUGA

CORD WAY PRODUCTS, 
INC.

36-20 38th Street, L. I. City. , 
(Arti Northern Blvd.)

(Lengva pasiekti visomis subvemis)
(290)

MERGINOS
Patyrusios atlikimui dailaus rankom siuvimo 

prie moteriškų apatinių drabužių.
Norcliff, 21 East 56th Street.

(291)

šEIMININKfc
Suaugusių šeimai iš 2. Aptarnavimui 6 kam
barių fornišiuoto apartmento. Turi būt švari, 
gera virėja ir galinti kalbėti angliškai. At
skiras kambarys ir maudynė. GERA ALGA, 

Rašykite, paduokite amžių, patyrimų ir 
paliudijimus.

S. H. J. BOX 472
JERSEY CITY, N. J.

. (291)

RIBBON BLOCKERS
Gera Alga

Patyrimas Nereikalingas 
Sveikatai Patogi Aplinkuma

Nuolat

SCHETTY BROS.
FIRST & BROAD STREETS

CARLSTADT, N. J.
(15 minučių važiavimas su Bušu 97)

(294>

KRISLAI
Iliro- 
už ka
il’ jų

(Tąsa nuo 1-mo pust) 
' Hitleris ir Japonijos 

hito buvo suplanavę 
riauti Sovietų Sąjungą
armijos susitiks Sibire. Sovietų 
dienraštis, išeinąs Irkutske. 
Sibire, rašo, kad 3,000,000 bu-

galuos įeik. Kom., viet. skyr. ren-i . . „... . . L r.
gia skanių valgių vakarienę, Kūčių IVUS1/ Hltleilo B 8 7
vakare, 24 d. gruodžio. Liet. Salėje, reiviti yra Sibire ir rūkstančiai 
315 Clinton St. Durys atdaros nuoju jau susitiko.
6:30 v. v. Kviečiamo vietinius ir iš | 
apylinkės lietuvius dalyvauti Vaka
rienė susidės iš bent kelių “patro-' 
vų.” Kaina nebrangi tik vienas dole
ris asmeniui. Prašome užsiregistruo
ti pas komisiją: A. Tvarijonienę, A. 
Žemaitienę, M. Bckerienę ir kitus, 
kad gaspadinės žinotų kiek valgio

(289-290)

žinoma, jie susitiko, ne kai
po tos šalies užkariautojai, 
bet kaipo karo belaisviai prie 
darbų, kur nutiesiama nauji 
gelžkęliai, plentai ir kiti dar
bai atliekami.



f
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’ NoKYork(k^/W?i7iiik>\
Trys Moterys Apmuš- Lietuvai Pagalbos Teikimo 
tos ir Nuteistos į Darbininkams

Apie Lie’uviŲ Kalbos 
Mokyklėlę

»

ją 
tos 
tą, 
tos

grįžtančios iš kur 
ryto, norėjo 

nuo 111 St. ir 5 th

Ridgewoodieeiai Gražiai 
Parėmė Laisvę

Drg. Prank černevičius da
vė įnešimą, kad šį metą kuo
pa nelaikytu daugiau mitingu, 
įnešimas priimta.'

Sekantis kuopos susirinki-

Trys negrės moterys, dvi iš 
Harlemo policijos apmuš- 
praeito liepos mėnesio 14- 
tapo teisėjo Flood nuteis- 
— pripažintos “kaltomis.”

Moterys, 
nors apie 2 vai. 
su taksiku
Ave., New Yorke, nuvažiuoti į 
Bronx. Taksi ko vairuotojas at
sisakė jas vežti. Kilo barnis. 
Pribuvo poliuistas Carntello 
Perconti. Jis moteris apdau
žęs, vienai buvusi perkirsta lū
pa ir viena, Mrs. 
areštuota.

Kitas dvi arešta 
Štewartienės atlankyti p< b'ei- 
jos daboklėje.

Teisme Perconti, milžinas 
vyras, sakėsi, kad moterys ji 

• sumušusios. Na ir teisėjas jas 
pripažino “kaltomis netvarkos 
daryme.“

Miesto Tarybos narys Ben
jamin J. Davis, Į kurį šios mo
terys ir daugelis kitų apmuštų 
ir šiaip įžeidinėtų Harlemo 
gyventojų kreipėsi užtarimo, 
tokį teisėjo nuosprendį pava 
dino “žiauriu neteisėtumu,” 
dalimi visos “pradėti kietran- 
kiškumą Harleme” politikos. 
Kaunsilmanas sakė, kad tos 
susiedijos žmonės “turi susi-į 
vienyti ir bendrai atmušti tas I 
atakas, nes kitaip jos taps į 
tiktai pradžia atakų.”

t

New Yorko Miesto budže- ! 
to taryba sutiko išleisti virš | 
12 milionų dolerių pagražini- I 
mui miesto subways.

World Tourists, Inc
(Įsteigta nuo 1927 m.)

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, se
nų drabužių ir kitų daik
tų į

Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais
kaip ir visuomet 

MES taip pat 

iais išrūkome 
ir gauname

chemiką

drabužius
Sveikatos

Tarybos liudijimą.

2. MES sumažinome savo

3. MES turim įrengimus ge

riausiai jums patarnauti.

4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC.

18 W. 23 St.

Tel. Orchard 4-4800

Visų dirbusių Lietuvai pa
galbos teikime draugiškas po- 
kiliukas įvyks jau šio šešta
dienio vakarą, gruodžio 21- 
mą, Laisvės salėje. Prasidės 7 
valandą.

Rengia ir visus kviečia 
tuvai Pagalbos Teikimo 
miteto Brook lyno skyrius.

Kviečiamais yra: mezgėjos, 
siuvėjos - siuvėjai, taisytojai, 
perrinkėjai ir su krovė jai dra
bužių ir čeverykų, taipgi 
abiejų komitetų — nacionalio 
ir vietinio — nariai ir visi bent

Ko-

kada ką nors dirbusieji Lietu
vai pagalbos teikimo darbe.

Kvietimas paliečia ir tuos, 
kurie dėl kokių nors priežas
čių dabar nebegali dirbti, bet 
kada nors yra dirbę. 'Tai pa
liečia visas mūsų kliubo nares, 
išsitarė d. Mary Wilson, Mo
terų Apšvietus Kliubo pirmi
ninkė, užkviesdama kliubą 
praeitame jo susirinkime. Mū
sų kliubo, sakė ji, nėra tokių, 
kurios nebūtų dirbusios Lietu
vos paramai, visos kada nors, 
ką nors dirbo.

Mary ir A! Dobiniai Susilaukė Dukters
Gruodžio 19-tos ankstų ry-(čiams pagalbos teikime anais 

ta Marytė (Sincus) ir Alber
tas Dobiniai susilaukė dukre
lės, pirmagimio jų kūdikio. 
Naujokė 7 svarų su virš. Mo
tinos ir dukters sveikata gera
me stovyje. Randasi Brooklyn 
Jewish Hospital, 555 Prospect 
Place. Lankymo valandos kas
dien nuo 2 iki 3 po piet ir 7 
iki 9 vakarais.

metais, siuntime pundelių mū
sų lietuviams liaudiečių talki
ninkams. Paskui veikė Lietu
vos vaikų pabėgėlių nuo vo
kiečių pagalbai pundelių siun
time ir Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitete. Ir visuomet 
veikė LDS jaunime.

Karo laiku, vyriškajam jau
nimui išvykus į frontus, o mo- 
terims-merginoms dirbant ka
ro ir kituose darbuose, Mary
tė buvo viena iš pirmutinių to i 
nedidelio būrelio merginų, ku
rios pagamindavo ir išsiųsdavo 
LDS nariams “Newsletter.” 
darbuodavosi sukelti pinigų ir 
išsiųsti kariams pundelius, pa
gelbėjo išleisti angliškus sky
rius laikraščiuose. Per ilgą 
laiką ji taipgi redagavo ir sa
vo darbu palaikė Laisvėje an
glišką skyrių.

Linkime Dobiniams laimin
gai išauklėti dukrytę į pavyz
dingą jaunuolę, kokiais patys 
užaugo.

Lietuvių 
įvyksta 
kaip dvi, 
ra, kaip 
Byron as.

Mokyklėlę gali lankyti kož- 
nas norintis pramokti taisyk
lingai skaityti ir rašyti. Iki šiol 
jaunuoliai skaitliumi viršijo 
suaugusius ir jie rodo didesnį 
pasiryžimą išmokti savo tėvų 
kalbos, negu suaugusieji.

Kadangi mokinių sąstatas 
nėra vienodas, nekurie yra 
daugiau prasilavinę skaityme 
ir rašyboje, tad pamokos bus 
padalinta Į dvi klases, — pra
diniams ir norintiems studi
juoti aukštesnę gramatikos 
dalį, šeštadienį bus galutinai 
nusitarta, kaip ateityje pamo
kos tvarkysis. Suaugusieji pri
valėtų į tai daugiau atydos 
kreipti; perdaug tankiai girdi
si — “Nemoku taisyklingai 
rašyti.” Su vienu vakaru nie
kas gramatikos taisyklių neiš
moko, reikia pasiryžimo savęs 
kultūrinimui. Mokytojas deda 
daug pastangų, tad, “jaunuo
liai,” nepasiduokime vaikams!

Mokinė.

kalbos pamokos 
šeštadienio popietį, 
ir pirmadienio vaka- 
septynios. Moko f—

Marytei ir Al bus 
šventės gavus gyvą

Sveikina Šventėmis

Sinkevičienė jau antru 
senute,” jos sūnaus An-

M ūsų 
linksmos 
dovaną ir užmiršus lūkesčius.

I

Linksmi ir “senukai” — 
; Uršulė Sinkevičienė ir Motie- 
1 jus ir Ona Dobiniai. Dobiniai 
dar pirmu kart patapo “senu- 

. kais,” Al — jų vienatinis sū- 
, nūs. 
i kart
tano ir Aldonos Sineus dukry
tė Charlene jau kai kada at
vyksta viešniose iš Scrantono, 
’ ur maUi ir anūkė laikinai 
gyvena dėl negalėjimo gauti 
čionai buto.

Marytė ir Al abu yra dirbę 
Laisvės įstaigoje ilgą laiką — 
iinai knygvede per virš deset- 
’:ą metų, nuo pat vaikystės, o 
Al spaustuvėje iki išėjimo ka
yo tarnybon, kur išbuvo kelis 
metus. Abu yra pažangiojo ju- 
Iėjimo nariais nuo vaikystės 
dienų; nariais Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ir Litera
tūros Draugijos. Ilgai dainavę 
choruose: Marytė — Aido 
Chore, o Al — Newarko Sie
tyne ir Brooklyno Aide, o pa
staruoju laiku Aido Vyrų 
Chore.

Marytė yra ėjusi labai daug 
organizacinių pareigų. Ji — 
viena iš labai daug dirbusių 

1 mergaičių Ispanijos liaudie-

K. Šimanskas ir K. Miksas, 
savininkai didelės maisto 
krautuvės, sveikindami šven
tėmis savo kostumerius, drau
gus ir visus lietuvius primena, 
jog šiemet šventėms jie gali 

(aprūpinti visokios rūšies ge- 
I iriausia mėsa ir jau žymiai že- 
j mesnėm kainom, negu pirma.

Visokios paukštienos, kiau
lienos, avienos, jautienoj ir 
veršienos jų krautuvėje yra 
didelis pasirinkimas.

Šimansko ir Mikšo krautuvė 
randasi 378 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Jonas Lazauskas, apart 
bendro visų pasveikinimo 
šventėmis, ypatingai sveikina 
kaimynus ridgewoodiečius:

Varaškus, Kalvaičius, Če- 
reškus, Stančių, Nečinuską, 
Babarską, Grabauską ir kitus.

Jono Lazausko užeiga ran
dasi 337 St. Nicholas Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 2-9141.
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GRAND ST. EXTENSION
WINE & LIQUOR STORE

176 GRAND ST. EXT., BROOKLYN

Linki jums ir jūsiškiams Linksmų Kalėdų 
ir Perteklingų Naujų Metų!

Amerikoniškai tariant: “No ‘ifs’ or ‘buts’ we got
goods!”

the
— Vengkite susigrūdimo, pirkite dabar šventėms 

patraukiančių nacionalini išgarsintus gaminius Degtinių, 
Vynų, Cordials, Brandies, Rūmų ir Gins.

Niekur Nėra Geresnės Vertybės 
Pirkite Keisais ir Taupykite

i Tel. EV. 4-7100 SABLE & MOSKOWITZ.

Tyrone Power Gene Tierney ❖ John 
Pavne 6'- Anne Baxter # Clifton .Webb 

Herbert Marshall
W. SOMERSET MAUGHAN’S

“THE RAZOR’S EDGE”
Dar ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj

ROSARIO IR ANTONIO
BOB HANNON * EMMA OTERO 
Extra! SENOR WENCES.

ROXY 7th Ave. ir 50th /Street,

m as 
neknrie j

Iš LLD 55 Kp. Susirinkimo Į macijos būdu užgirti buvusią 
kuopos valdyb: 
komiteto nariai 
likti, tuomet sekė nominacijos i 
ir balsavimai. Bet vistiek tapo 
išrinkti visi buvusieji nariai: 
pirmininkas Jurgis Bernotas, ’ 
prot. raštininkas Petras Viš- 
niauskas, fin. raštininkas Pet
ras Babarskas, kasierius 
Frank Vaitkus, kuopos kores
pondentu irgi išrinko tą patį.

F. Reinhardtas, Petras Gra
bauskas ir Juozas Karys pa-1 
šakojo, kad kišeniuoso jie tu
rį kokius tai sekretus. Bet ko- 

! kie tie sekretai, mums nesa- 
Į kė. Tik pareiškė — kuomet 
šiuos sekretus atidengsime, 
tai jūs pamatysite, A. Balčiū
nas ir G. Kuraitis nugalės K. 
Žukauskiene.

Brooklyn - Ridgewood, N.

Vaiginio svetainėj atsibuvo 
priešmetinis susirinkimas LT J) 
55 kuopos. Kaipo į priešmeti- 
nį, nariu' atsilankė geras skai
čius. Iš atsibuvusios vakarie
nės komisija davė pilną ra
portą. Vakarienė pavyko la
bai gerai ir kuopai liko keli 
desėtkai dolerių pelno.

Nutarta paaukoti į Laisves 
dienraščio popieros, fondą dvi
dešimt penki dol. ($25).

Drg. P. Babarskas persta
tė į kuopą du narius: Frank 
Rcinhardtą ir Vasil Yerschuk.

Išrinkta septyni delegatai į 
LLD antro apskričio konferen
ciją, kuri atsibus 12 d. sausio 
men., 1947 m., Laisvės sve
tainėj, Brooklyn, N. Y.

Rinkta kuopos komitetas se
kantiems metams. Draugas 
Nečiunskas įnešė, kad akla-

Mieste pradėta valdinių 
įstaigų kampanija apvalyti 
poolruimius. Randama daug 
prasižengimų taisyklėms — 
girtavimų belinėse, valkatys
tės ir įleidimų jaunamečių.- 
Taipgi randą pavojingų sau
gumo atžvilgiu.

LIETUVIŠKI TYPEWRITERS
Parsiduoda Portable arba Stand

ard rašomosios mašinėlės (Type
writers). Tuoj pristatome. TYTELL 
TYPEWRITER, 123 Fulton St., 
N. Y. BE. 3-5335.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALUS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

ateičių* bu naujausiai* Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

.. I,.         ..........................................■ ■ I ■ t

DVI SOVIETŲ FILMS
Dramatiška ir jaudinanti 
apysaka apie Nacį Kapito
ną ir Ukrainietę Moteriškę 
kvislingę, kuri išdavė savo

'THE RAINBOW”
Paimta iš Wand os 

Wasilewskos Knygos

Dokumentalė filmą iš Rau
donosios Armijos veiksmų 

laisvinimui
SEKMADIENĮ, 

GRUODŽIO-DEC. 22 
Lietuvių A. P. Kliubo 

Salėje
280 Union Ave., Brooklyn 

Pradžia 4-tą vai. dieną
Rengia I.W.O. Ukrainie
čių Federacijos Skyrius.

MATYK NAUJAUSIA^ SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk pragaištingi; irai urą dideliame gyvenamame name New Yorke! MCatyk pabaigą 
Hvarbioaios Jungt. Tautų sckIJoh! Matyk didžias Japonų minias, sugužėjusias j poka
rines arklių lenktynes! Matyk č’echoslovakijos mieste pavadinant gatvę UNRRA var
du! Matyk pirmąjį Chinijos Tautinį Seimų, susirinkusį gaminti demokratinę konstitu
ciją! Matyk generolą Chiang Kai-sheką pasižadant atsisakyti nuo karinės galios! 
Matyk mūAių išsiveržimą ties šiaurine Graikijos siena! Matyk įdomią prietikių filmą. 
••ACROSS THE GREAT DIVIDE.”

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 Street.

TAI SMAGIAUSIA PARAMOUNT’S KALĖDŲ PROGRAMA!
Juokingiausias komedinis romansas ... žmogžudystės slaptybė ... ir 
linksmas muzikalia veikalas ... sykiu sudaro puikaus juoko pilną filmą!
BETTY HUTTON * SONNY TUFTS * MICHAEL CHEKHOV

“CROSS MY HEART”
* Ir dar Šaunus Asmęntf Vaidinimas Scenoje *
THE ANDREWS SISTERS • LES PAUL Ir Jo Trio 

MACK AND DESMOND • THE MARTIN BROS.
ir EXTRA: TONY PASTOR ir Jo Orkestras.

PARAMOUNT Broadway if 48rd Street,

kitą motą, sausio 
ant padienį.

M. S.,
K u opos Korespondentas.

Užmiršus Turint Galva
August Kneber, Jr., 37 me 

tų, 189-17 37tli Ave., Flush
ing. guli Flushing ligoninėje. 
Gal pasveiksiąs, gal ne. Jis 
pašautas. O jo švogeris John 
W. Schleuter, 30 m., laukia 

įteisino. Dvi Kneberio seserys 
Į apdaužytomis galvomis.

Viskas dėjęsi dėl to, kad jie 
užsimiršo turį galvą. Susigin
čiję už kokias mažas pataisas 
namuose, kur pirmiau plum- 
berį siųsti, pradėjo muštis, 
vieton galvoti ir tartis. Anot 
policijos, K neberis pradėjęs 

i muštynes, o švogeris užbaigė.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbyste 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

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

TONY’S
^UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONĄS, 

t Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

JANH 
17

Mahler Atidaro Raštinę 
Manhattan’e Pundeliam • *

J SovietŲ Sąjungą
Parankumui žemojo Manhattan, Brooklyn ir Queens 

gyventojų, Henry D. Mahler, Ine., atidarė 
Manhattan raštinę

637 Second Avenue
Tarp 34th ir 35th Streets.

APDRAUSTAS PRISTATYMAS
NAUJŲ IR PADĖVĖTŲ DRABUŽIŲ 

IR VISŲ DAIKTŲ
Visi Pundeliai yra:

1. Apkainuojami
2. Sovietiniai muitai išrenkami
3. Cheminiai išrūkomi (padėvėti drabužiai)
4. Persiunčiami nepermerkiamuose pakuose
5. Apdraudžiami pilnai vertei

(įskaitant muitus, patarnavimo lėšas ir tt.)
Atsiųsti Mahler’iui pundeliai bus apkainuoti ir pasiųsta visų 

lėšų sąskaita. Po apmokėjimo, jūsų pundelis išsiunčiamas.

SPECIALĖS KAINOS ORGANIZACIJOMS.

HENRY D. MAHLER, Inc.
Turi leidimą visokiem pundeliam siųsti į Sovietų Sąjungą.

Bronx — 500 East 164th St.
Važiuot 3rd Ave. “L” iki 161st St.

Manhattan — 637 Second Ave.
Tarp 34th ir 35th Streets.

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

DUBARRY 
17 |«woli 

$4250

AUDREY 
17

J dk/mon4t 
14 kt. gold C4M 
end 14 kl. gold 
xpanilon bro<«l«1

H 75*

VA
BulSvą

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-2173.
(Arti Graham Ave.)

ATDARA VAKARAIS

ixcrmNCY

,7150




