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Kun. Končius ir Ponia De- 
venienė.

Jam Vieno per Mažai, 
įsakymas, Kurio Nesu- 
širvydas Kliedą. [lauks.

Rašo A. BIMBA Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
Keleivio štabas sušilęs ieš

ko “faito.” Visi esą durniai, 
kurie maną, kad karo dar ga
lima išvengti. “Amerika ir 
Anglija negali nieko padaryti, 
kad karo išvengus,” šaukia 
Keleivis.

O kas gražiausia, girdi, kad 
su Rusija galima apsidirbti 
labai lengvai. Galima todėl, 
kad Rusijos žmonės esą prie
šingi bolševikams ir sovietams. 
Mūsų nelaimė tik tame, kad 
“demokratijų valstybės vyrai 
prie to supratimo vis dar nėra 
priėję. Jie vis dar ‘tikis,’ 
‘deda viltis’ ir šiaip negali iš
sigydyti nuo jaltiškos dvasios 
likučiu.’

Kitais žodžiais, 
valstybės vyrai 
tuojau paskelbti 
jungai karą.
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MASKVA TVIRTINA, JOG 
MARSHALLO PLANO 
BRANDUOLYS - KARAS
Sako, Biliūnais Dolerių Vakarinė Vokietija Bus Verčiama 
Jungtinių Valstijų Kolonija ir Kariniu Arsenalu

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

SEKAMAS LAIŠKUTIS TURĖTŲ PATARNAUTI 
, GRAŽIAUSIU PAVYZDŽIU:

AREŠTUOTAS GHAVAM, 
IRANO EX-PREMJERAS, 
PASINEŠĘS AMERIKON

Keleivio redaktorių man ti
krai gaila. Jie pasirodo žmo
nėmis su visiškai trumpa at
mintimi. 1941 metais Hitleris 
irgi • sakė, kad Rusi jos žmo
nės audra sukils prieš bolše
vikus, kai jo vaiskas patrauks 
Sovietų žemėn.

Jan u skis“ ir Strazdas pa
miršta, kas atsitiko su Hitle
riu. Tie jų “demokratijų 
valstybės vyrai” pasirodo 
daug gudresniais. Jie dar te- 
beatsimena tą neseną istoriją 
ir Hitlerio likimą, todėl ne
klauso Keleivio “išganiškų” 
patarimų ir nesiskubina su ka
ro paskelbimu.

jos jėgą, — tęsė Maskvos 
radijas. — Norima atskel
ti vakarinės Vokietijos sri
tis ir paversti jas ameri
kinių monopolijų kolonija. 
Tatai patvirtina jr pačių 
Amerikos valdininkų (Tru- 
mano - Marshallo) pasku
tinės kalbos.

“Didesnioji tų pinigų da
lis skiriama Vokietijai, bet 
ne tam, kad įkurt demokra
tinės valstybės vienybę ar 
atgaivint civilę jos pramo
nę. Marshallo planas ir A- 
merikos bilionai bus varto
jami, kad paverst vakarinę

Kun. Končius važinėjo po 
Vokietiją ir “sutvarkė” pabė
gėlių reikalus. Lietuvių Ben
drajam Fondui toji misija 
kaštavo ne vieną tūkstantį do
leriu.

Paskui tuo pačiu reikalu 
pabėgėlius aplankė Alena De- 
veriienė. Dabar ji išdavė savo 
atskaitą. Tai viena iš keis
čiausių atskaitų. Apie tai, ką 
ji ten veikė ir-muveikė gero, 

* nė žodelio. Visa atskaita su
sideda iš to, kad ji išvažiuo
dama gavus $1,315.00, o pra- 
važinėjusi $1,593, ir kad 
Amerikos Lietuvių Taryba 
tebesanti jai skalna $268.

Juozas Tysliava sakosi esąs 
labai suviltas. Jam pažangio
ji spauda karo metu sakiusi, 
kad hitlerininkai nukankino 
ir sušaudė visą eilę Lietuvos 
gerų, mokytų žmonių, tuo 
tarpu “iš tikrųjų gi vokiečiai 
sušaudė tik viena Montvilą.”

- (Vienybė, gruodžio 19 d.)
Yra už ką ant pažangiųjų 

pykti ir bartis? Jie “apšmei
žė* vokiečius, o su vylė jų prie- 
telių Tysliava. .

Ne tiesa, žinoma, kad krito 
tik vienas poetas Montvila. 
Hitlerininkai ir jų lietuviškie
ji pastumdėliai karo • metu 
Lietuvoje sunaikino apie pusę 
milijono žmonių. Tysliava 
veikiausia .jų neskaito žmonė
mis.

Dabar aišku, jeigu tikėti 
Vienybės bendradarbiui pa
bėgėliui “Gydytojui,” kodėl 
pabėgėliai negrįžta Lietuvon. 
Jie dar nesą gavę įsakymo 
grįžti. Jie tokio įsakymo lau
kią, kaip kažjn ko. “Gydy
tojas” šaukia:

“Mes'grįšime tada, kai mū
sų pasiuntinybės Londone, 
Washingtone, Paryžiuje ir ki- 
tur duos mums ženklą.” (V., 
gruodžio 19 d.)

Nors labai nesinori tuos ne
laimingus žmones stumti di
desnėn neviltin, bet reikia 

: Veltui 
tokio įsakymo, broleliai, lau- 

(Tąsa 5-me pusi.)

* jiems į ausį pasakyti:

..... -

London, gruod. 22. — 
Maskvos radijas pareiškė, 
jog Trumano - Marshallo 
plano “branduolys yra ka
ras.” Tas planas, girdi, tik 
pridengtas skraiste pagal
bos vakarinei Europai. Tam 
Trumanas reikalavo, kad 
kongresas paskirtų 17 bili
onų dolerių ketveriems me
tams. Tatai primeną Hitle
rio - Schachto k e t vėrių 
metų planą, kuriuom naciai 
pasiruošė Antrajam pasau
liniam karui, kaip sakė Ma
skvos radijas.

“Jungtinių Valstijų ket- „ 
veriu metų programa się- Vokietiją arsenalu ameri- 
kia atgaivinti sunkiąją Vo- kinės ekspansijos” (sveti- 
kietijos pramonę, karinę mų kraštų užvaldymo).

KATALIKŲ KUNIGAI 
ŠAUKIA AMERIKOS 
ARMIJĄ CHINIJON

Hankow, Chinija.— New 
Yorko Times koresponden
tas Lieberman kalbėjosi su 
vokiečių katalikų misionie
riais apie tai, kokios pagal
bos reikėtų Čiang Kai-šeko 
valdžiai, kad ji galėtų su- 
mušt chinų komunistus; Mi
sionierių kunigas Brockmu- 
eller atsakė: “Tam reikėtų 
pačios Amerikos armijos.”

Bevinas Ragina Duot Mar
shall© Planui Visus 17

Bilionų Dolerių
London.— Užsieninis An

glijos ministras Bevinas ra- 
.gino Amerikos kongresą 
skirt visus 17 bilionų dole
rių vakarinei Europai pa
gal Marshallo planą. Pasak 
Bevino, jeigu vakarinė Eu
ropa nebūtų gana sustip
rinta prieš komunizmą, tai 
“karas (prieš Sovietus) lė- 
šuotų tūkstančius kartų 
daugiau.”

Minn. Demokratai-Darbiečiai 
Nominuosią Wallace’u

New York. — Buvęs Mi- 
nnesotos valstijos guberna
torius ir J. Valstijų senato
rius Elmer A. Benson, atsi
lankė pas Henry Wallace’ą 
ir ragino jį kandidatuot į 
Jungtinių Valstijų 
dentus. Benson pranašavo, 

 

kad Minnesotos Demokrati

 

nių Farmerių - Dafbo Par

 

tija busimajame s/vo suva

 

žiavime nominuoš Wallace’ 
į prezidentus.z'

“Gerbiamieji: Aš jau esu pirkus Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą. Bet čia prisiunčiu šekį ant $52.80. Tai 
bus pagerbimui atminties mano sūnaus Alfredo Kras- 
nicko, kuris savo gyvybę paaukojo pereitam kare už 
geresnę ateitį visos žmonijos. Jo atminčiai aš paperku 
po vieną šėrą jo sūnams Viktorui Krasnickui ir Frank 
M. Krasnickui. Likusius paaukoju Laisvei. Draugiškai, 
Ona Šalčiūtė, po vyru Krasnickienė, So. Coventry, 
Conn. .

Prašome visus Kultūrinio Centro prietelius tuojau 
atsiliepti ir suteikti finansinės paramos, pasiperkant 
Lietuvių Namo Bendrovės, šėrų bei suteikiant paskolų.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Louis ir Mille Tvaska, Luther, Mich. 
Jennie Matuza, Trenton, N. J. 
John Matuza, Trenton, N. J. 
Katryna Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. 
Brian Joseph Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. 
John Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. 
Joe ir Mary Grayson, Summit, N. J. 
Ted ir Venera Raklow, Summit, N. J. 
Ona Stonienė, ^Tew Kensington, Pa.
Petras ir Agota Norkus, San Francisco, Calif. 
Victor Krasnickas, So. Coventry, Conn. 
Frank M. Krasnickas, So. Coventry, Conn. 
A. Usevag, New York, N. Y. 
Albert Morris, Brooklyn, N. Y.“ 
ALDLD 153 kuopa, San Francisco, Calif.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Minia Grūmojo Užmušt Ghavamą; Valdžia Uždarė Jo Neva 
Demokratinius Laikraščius ir Kitus Tokius Centrus

Pola, Jugoslavija. —Ke
turi katalikų vienuolyno 
kunigai prisipažino teisme, 
kad jie šnipinėjo svetimai 
valstybei prieš Jugoslaviją.

AMĘRIKONŲ GENEROLAS 
SUSITUOKĖ SU CHINE

Shanghai, Chinija.—Amč- 
rikonų generolas Claire L. 
Chennault, buvęs “Lekian- 
čiųjų Tigrų” komandierius, 
susituokė su chine laikraš
tininko <- reportere Anna 
Chan. Karo metu gen. Che
nnault išgarsėjo kaip jan
kių smarkuolių lakūnų va
das prieš japonus. Tuos 
lakūnus • patys chinai pra
minė “Rėkiančiaisiais Tig
rais.’’

Gen. Chennault yra 57 m. 
amžiaus, o naujoji jo žmo
na virš 30 metų. Jis yra 
persiskyręs su pirmąja 
žmona, su kuria prigyveno. 
8 vaikus. Penki jųdviejų 
sūnūs taip pat dalyvavo ka
ro frontuose.

Maskvos radijas sakė, vis 
daugiau jankių atsiunčiama 
Austrijon.
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CHINŲ KOMUNISTAI UŽĖMĖ 
DAR VIRS 20 MIESTŲ

Teheran. — Buvęs Irano 
premjeras Ahmad Ghą- 
vam mėgino lėktuvu pas
prukti į Jungtines Valsti
jas, bet tapo areštuotas, 
kaip praneša United Press. 
Minia, sugužėjus lėktuvų 
aikštėn, grūmojo jam paga
liais ir šaukė: “Mirtis Gha- 
Vamuil” Buvo pašaukta ka
riuomenė, kuri ir išvaikė 
minią.

Kaltinimai prieš Ghava
mą dar nepaskelbti. Juos 
svarstys Irano seimas.

Dauguma Ghavamo mini
strų pasitraukė gruod. 4 d.: 
nesutiko su jo namine poli
tika. Gruod. H) d. seimas 
pareiškė jam nepasitikėji-

Privers Vyrus Mokėti 
Alimentus Sovietuose

Maskva. — Sovietų Auk
ščiausios Tarybos (seimo) 
prezidiumas įsakė valdinin
kams priversti persiskyru
sius (divorsuotus) vyrus 
Inokėti alimentus savo pri- 
gyventiem vaikam užlaiky
ti. Šį įsakymą prezidiumas 
davė, atsižvelgdamas į mo
terų skundus. Nors buvo 
priteista, kad persiskyrėliai 
vyrai mokėtų tam tikrą da
lį algos paliktiem savo vai
kam, bet daugelis jų išsisu- 
kinėją, kaip skundėsi tos 
moterys.

Tokie vyrai, pagal sovie
tinius įstatymus, turi mo
kėti alimentus tik vaikam, 
ne žmonom; vienam vaikui 
— ketvirtdalį tėvo algos, 
dviem— trečdalį, o daugiau 
kaip dviem — pusę algos.

«
Palestina. — Skerdynėse 

tarp arabų ir žydų žuvo 
dar 10 žmonių.

San Francisco. — Chinų 
komunistų radijas pranešė, 
kad per savaitę jie sunai
kino daugiau kaip 15,000 
Čiang Kai-šeko kariuome
nės ir užėmė virš 20 mies
tų Honano provincijoj, vi
durinėj Chinijoj.

Nanking. — Chinų komu
nistai puola Mukdeno prie
miesčius, Mandžurijoj.

Hankow, Chinija.— Nors

Čiang Kai-šeko tautininkai 
turi didesnę armiją, negu 
komunistai, vidurinėje Chi- 
nijoje, bet komunistai ima 
viršų, nes juos remia val
stiečiai. Liuterionų misio
nierius kun. oJhn I. Benson 
sakė: ‘IKomunistų kariuo
menė gerai išlavinta ir grar 
žiai užsilaiko. Kuomet jie 
ateina į kaimą, tai pirmiau
siai duoda maisto alkaniem 
žmonėm.”

Teigia, Kad Amerika Jsakė 
Skaldyt Prancūzų Unijas

Paryžius. — Dešiniųjų 
francūzų savaitraštis Soir 
ir komunistų dienraštis Hu- 
manite rašo, jog Leon Jou- 
haux su savo bendrais so
cialistais, pagal Amerikos 
pątvarkymus, pasimojo < su
skaidyt Generalę Darbo U-» 
nijų Konfederaciją. Nes žy
mieji jos vadai — komunis
tai. Tie-laikraščiai įvardina 
Wm. Bullittą ir kitus, gir
di, Amerikos valstybės 
partmento agentus.

de-

Jungtinių Valstijų Lėktuvas 
Pralenkęs Garso Greitį

Washington. — Rakieti- 
nis Amerikos lėktuvas Bell 
XS-1 skrido greičiau už 
garsą, kaip rašo Aviation 
Week žurnalas. Šį lėktuvą 
vairavo kapitonas Charles 
Yaeger. Karinė vyriausybė 
slepia tikrąjį XS-1 greitį.

Žemai, daug-maž jūrų ly
gyje, garsas lekia vidutiniai 
760 mylių per valandą. Bet 
aukštyje virš 35,000 pėdų 
garso greitis sumažėja iki 
660 mylių .valandai. O anot

Aviation Week, tas lėktu
vas skrido 40,000 iki 70,000, 
pėdų aukštyje nuo žemės. 
Taip smarkiai jį nešė per- 
kaitintos dujos, švirkšda- 
mos pro lėktuvo uodegą.

Kada lėktuvas siekia gar
so greitį, tai susiduria su 
vadinama “oro siena.” Ta
da oras jau nepaspėja pra
siskirti, ir lėktuvui tenka 
rėžte rėžti kietai susistū- 
musį orą. Paprastieji lėk-' 
tuvai dėl to sulūžta.

Prem. Stalinui Suėjo 
68 Metai Amžiaus

Maskva. — Praeitą sek
madienį sukako premjerui 
Stalinui lygiai ■ 68 metai 
amžiaus. Dabar, kaip ir per 
kelis paskutinius metus, pa
gal paties Stalino norą, ne
buvo ruošiama jokių iškil
mių dėl jo gimtadienio.

Tą pačią dieną Stalinas 
vėl buvo vienbalsiai išrink
tas Maskvos Sovieto nariu. 
Vietiniai rinkimai įvyko 
penkiose iš 16-kos Sovieti
nių Respublikų.

10,000 GINKLUOTŲ ARA
BU SUSIBŪRĖ KARAN 
PRIEŠ ŽYDUS

Jeruzalė, gruod. 22.—Pra
nešama, kad 10,000 ginkluo
tų arabų jaunuolių susitel
kė Nablus srityje karui 
prieš žydus Palestinoje. Ta
me skaičiuje esą savanorių 
iš arabiškų šalių. Anglų 
kariuomenė sakosi “negalė
sianti” jų suValdyti.

Lietuviškos Knygos Jubilėjttje Dalyvavo ir Įvairių 
Kitų Tarybinių Tautų Mokslo Vyrai ir Rašytojai

Vilnius. — Paminėti 400 
metų sukakčiai nuo pirmo
sios lietuviškos knygos iš
spausdinimo, Tarybin. Lie
tuvos Mokslų s Akademija 
atlaikė x jubilėjinę sesiją 
gruod. 8 d. Dalyvavo ir ki
tų tarybinių respublikų 
mokslininkai ir rašytojai. 
Atidaromąją kalbą pasakė 
akademijos prezident. Ma
tulis. ' /

$

Rašytojas Putinas Miko- 
laitis perskaitė pranešimą 
apie “Pirmąją Lietuvišką 
Knygą”, o rašytojas Šim
kus savo pranešime dėstė 
apie “Knygas Tarybų Lie
tuvoje.”

Sesi j on atsilankė mokslo 
vyrai ir rašytojai iš Mas
kvos, Leningrado ir Rygos. 
Jie taip pat dalyvavo svar
stymuose. ./

Valstybiniame Vilniaus 
Teatre įvyko didelis visuo
menių. miesto organizacijų, 
respublikos pareigūnų ir 
darbininkų atstovų susirin
kimas. šiame susirinkime 
rašytojas Kostas Korsakas 
perskaitė svarbų praneši
mą apie lietuvių knygas.

Suplaukė daugybė teleg
ramų nuo įvairių tarybinių 
tautų, sveikinančių šią kul-

tūrinę Lietuvos šventę ir 
linkinčių geriausios kloties 
socialistinei Lietuvos kul
tūrai. Tokias telegramas, 
be kitko, atsiuntė moksli
ninkai ir rašytojai iš Gru
zijos, Kazachstano, Armėni
jos, Azerbaidžiano, • Kirgi
zijos, Uzbekistano, Latvi
jos, Estijos1 ir Baltarusijos 
Tarybinių Respublikų.

(Pabąiga 5-tam pusi.)

mą, todėl Ghavamas buvo 
priverstas rezignuoti.

Praeitą sekmadienį sei
mas nominavo Inbrahimą 
Hakimi ir dr. Mohammedą
Mossadeghą į premjerus,* 
taip kad karalius (šachas) 
Riza Pahlevi gali pasirinkti 
vieną ar kitą.

Ghavamas buvo neva de
mokratinės partijos vadas. 
Jo valdžia sutriuškino de
mokratinę iraniškojo Azer
baidžano s a v i v a 1 dybę. 
(Prieš Azerbaidžaną jis pa
vartojo ypač žandarmeriją, 
kurią komanduoja ameri
konas generolas Schwartz-' 
kopfas.) Ghavamas buvo 
pasirašęs sutartį, leidžian
čią Sovietam išvysTyt žiba
lo pramone šiauriniame Ir
ane; bet jis delsė laukda
mas, kad seimas atmestų tą 
sutartį. Tame jis klausė A- 
merikos ambasadoriaus pa
tarimo. Ghavamas taip pat 
davinėjo skundus prieš So
vietų Sąjungą, kad, girdi, 
negana greitai ištraukiamą 
sovietinė kariuomenė iš Ir
ano. ‘

Opozicinės partijos rėmė 
tokią užsieninę Ghavamo • 
politiką ir tik naminiais 
klausimais jam priešinosi. 
Tos partijos praeita savai
tę sukurstė riaušininkus, 
kurie užgrobė Ghavamo ne
va demokratų laikraščius ir 
io organizacijų centrus, 
gruodžio 13 d. Ghavamo 
priešininkai peiliais sužei
dė du seimo narius, kaip 
Ghavamo draugus.

Valdžia praeitą sekma
dienį uždarė laikraštį “At
tas” ir įsakė areštuoti jo 
redaktorių. Tai todėl, kad 
tas laikraštis rašė, jog Ira- 
nui gręsia padalinimas į dvi 
“intakos sritis” (tarp Ame
rikos ir Anglijos); kartu jis 
įspėjo, kad Iranui grūmoja , 
karinės diktatūra, “tautos 
pavergimas ir sutrempi- 
mas.”

ATIDĖTAS TELEGRAFISTU 
STREIKAS 50 DIENU

Washington. — Telegra
fistų ir Western Union 
kompanijos atstovai pavedė 
savo ginčą spręsti taikymo 
komisijai, ir streikas tapo 
atšauktas iki 50 dienų. Fe
deracinė Telegrafistų Uni
ja iš pradžios skelbė strei
ką, pradedant nuo šio ant
radienio.

Taikymo komisija susi
dės iš trijų asmenų—kom
panijos atstovas, unijos at
stovas ir valdžios narys. 
Juos paskirs Cyrus S. 
Ching, direktorius Federa- 
lės Taikymų Įstaigos. Ko
misija tirs faktus apie 
kompanijos pelnus ir dar
bininkų algas ir spręs, ar 

“kompanija galėtų pakelti 
jiem uždarbi 15 nuošimčių, 
kaip telegrafistai reikalavo.

< i

ORAS.—Būsią nešalta.
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Generolo Wedemeyer Raportas Apie Chiniją
Gen. Wedemeyer buvo pašauktas pasirodyti Senato 

komisijoje ir papasakoti savo patyrimus Chinijoje, ku
rion jis buvo specialiai prezidento Trumano pasiųstas. 
Wedemeyer pasakė, kad visko apie Chiniją pasakyti ko
misijai jis negali ir kad komisija neprivalo jį versti pa
sakyti daugiau, negu jis nori. Jis $ako, kad jis yra iš
davęs platų raportą su patarimais prezidentui Truma- 
nui ir sekretoriui Marshall, kurie yra jam įsakę niekam 
daugiau to nepasakoti ir savo raportą užlaikyti didžiau
sioje slaptybėje.

Tačiau nesunku to jo raporto turinys atspėti. Komi
sijoje generolas pareiškė, kad Amerika turi be jokio 
atidėlidjimo ir susilaikymo remti Chiang Kai-sheko re- 

*žimą — remti ne tik doleriais, ne tik pramonės ir žemės 
ūkio produktais, bet ir ginklais! Tame savo raporte 
prezidentui ir sekretoriui gen. Wedemeyer veikiausiai 
patiekė tos siūlomos paramos smulkmenas. Tai slap
tybė, kuri jau seniai nebėra jokia slaptybė. Argi mūsų 
vyriausybė neremia Chiang Kai-sheko? Argi ji nėra 
jam davus ginklų, dolerių ir produktų? Dabar tik 
planuojama tą paramą padvigubinti arba patrigubinti.

Gen. Wedemeyer tą paramą Chiang Kai-shekui remia 
tuo supratimu, kad jis geriausia kovojąs prieš komuniz
mą. Kad jis kartu kovoja ir prieš Chinijos žmones, tai, 
suprantama, generolui neapeina. Wedemeyer dar pri
dūrė, kad Chiang Kai-shekas esąs labai Jeisingas ir nuo
širdus žmogus. /
. Tai tik reiškia, kad mes nepasitikime Chinijos de
mokratija ir nepaliekame jai teisės spręsti savo ateitį. 
Tai yra pripažinimas, kad Chiang Kai-shekas neturi 
Chinijos žmonių pasitikėjimo, jeigu jam reikalingi mūsų 
ginklai pasilaikymūi diktatoriumi.

Chiang Kai-shekas pralenkė Hitlerį ir Mussolinį. Anie 
du “amžina atilsį” diktatoriai bent jau tiek buvo ge
resni, kad jie neturėjo drąsos tiesioginiai prašyti Ame
rikos ginklų sutriuškinimui savo liaudies. Jie namie 
susirado jėgų savo viešpatavimo išlaikymui. Chiang 
Kai-shekas gi turi daug geresnes akis ir ne tik prašo, v 
bet ir reikalauja ginklų’'kovai su savo žmonėmis. Gen. 
Wedemeyerio kalba Senato komisijoje yra Chiang Kai- 
sheko žodžiai. Jo lūpomis kalbėjo Chinijos diktatorius ir 
prašė skubintis su ginkluota parama.

v

Turime “Planą” Ir Turime Kaštus
Veltui Amerikos žmonės ištroškusiai* laukė taksų 

naštos palengvinimo. Kaip dabar dalykai stovi, tai vei
kiausia apie tai nė sapnuoti nebegalima dar kelis metus.

Prezidentas Trumanas patiekė Kongresui galutinai 
suformuluotą “Marshall Planą’’. Iki 1951 metų mes turi
me išleisti vakarų Europos šalims septyniolika bilijonų 
dolerių ($17,000,000,000)! Per ateinančius penkioliką ‘mė
nesių planas mums kaštuos $6,800,000,000!

Kad Kongresas šias sumas paskirs yeguliariškoje se
sijoje, kuri prasidės sausio mėnesį, beveik netenka abe
joti.

SLAVAI ARGENTINOJE
Žinių agentūra ONA 

skelbia, jog Argentinoje 
prieš šešerius metus įsikū
rė ten gyvenančių slavų są
junga — Union Eslava de 
la Argentiną, — kuri, gir? 
di, šiandien esanti toje ša
lyje Tarybų Sąjungos įsi
galėjimo priešakiniu būriu.

Iš viso, pasak pranešimo, 
Argentinoje gyveną 300,000 
slavų kilmės žmonių, kurie 
dalosi šitaip: 70,000 jugo
slavų, 80,000 ukrainiečių, 
50,000 čechoslovakų, 40,000 
lenkų, 5,000 bulgarų, na, ir 
30,000 lietuvių;

Ukrainiečiai esą arti
miausi Tarybų Sąjungos 
šalininkai; o tarp lenkų ir 
lietuvių “įvyko skyliipas.”

Kaip matome, čia sumai
šyta slavai ir neslavai, — 
lietuviai, kiekvienam žino
ma, nėra slavų kilmės ir 
joks skylimas tarp jų ir 
lenkų įvykti negalėjo, nes 
jie niekad nebuvo susijun? 
gę’.

Kalbant apie lietuvius ir 
lenkus, galimą tiek sakyti: 
progresyviai abiejų šitų 
tautybių žmonės šiandien 
tegali pilnai draugiškai su
gyventi, — juos faktįnai 
pats gyvenimas verčia 
draugiškai sugyventi, ka
dangi abiejų tautybių reak
cininkai jau prieš kelerius 
metus susivienijo kovai 
prieš progresą, — prieš Ta
rybų Sąjungą ir demokrati
nę Lenkiją.

Toliau agentūros ONA 
korespondentas žymi, jog 
Brazilija, Argentina, Čilė ir 
Paraguajus neužilgo gali 
sudaryti bendrą frontą 
prieš komunistus, o tuomet, 
girdi/ būsią nekaip ir ten 
gyvenantiems slavams. ;

Visokių baubų, visokių 
gązdinimų išgalvoja komer
cinės spaudos bendradar
biai !

Europos Darbininkų Eilių Skaldytojai
Tai, ko buvo su baime tikėtasi, šiandien pildosi (gy

venime. Iš Paryžiaus atėjo žinia, kad ten jau prasidėjo 
Francūzijos Darbo Unijų Konfederacijos skaldymas. Iš 
jos tarybos rezignavo grupė socialistų — penki nariai. 
Jų pryšakyje stovi senas unijų veikėjas Leon Jouhaux, 
Atskilusiai grupei ir jos žygiui* palaiminimą suteikė 
Francūzijos Socialistų Partijos vardu Leon Blum. Jis 
pareiškė, kad toji socialistų grupė puikiai padarė pasi
traukdama iš Konfederacijos ir pradėdama organizuoti 
naują Konfederaciją. Be to, jis pasakė, kad sėntfji Kon
federacija su šešiais milijonais narių turi būti sutriuš-

• kinta, nes jai vadovaują komunistai.
Panašios kalbos ateina ir iš Romos. Ten irgi, atski

lusioji Socialistų Partijos dešinioji grupė su Saragat 
pryšakyje esanti pasiruošus suskaldyti Italijos Darbo 
Unijų Konfederaciją.

Šitam socialistų skaldymo darbui ne tik pritars, bet 
dar jį karštai parems Amerikos Darbo Federacija. Jau 
seniai Federacija siuntinėjo Europon agentus ir įkalbi
nėjo savo vienminčiams Italijoje, Franęūzijoje ir kitose 
šalyse stengtis paimti unijų judėjimą savo kontrolėn, ar- 

, ba, jeigu tas nepavyktų, jį suskaldyti. Tam reikalui Fede
racija yra paskyrus milijonus dolerių.

O, žinoma, nereikia nė kalbėti, kad tose šalyse kapi
talistinės valdžios skaldytojus ne tik remia, bet ir finan
suoja.

Kiek tiems skaldytojams pavyks iš senųjų federacijų 
narių ištraukti ir suburti į savo federacijas, dabar dar 
sunku pasakyti. Francūzijoj gali jiems geriau pavykti 
pasiekti savo tikslą, nes ten, kaip jau sakyta, visa So
cialistų Partija tą skaidymą inspiruoja ir vadovauja: 
Italijoje jiems bus šiek tiek sunku. Tiesa, Italijoje skal
dytojai turi savo pusėje de' Gasperi vyriausybę ir deši
niųjų^ socialistų grupę, bet ten išvien laikosi Socialistų 
Partija ir Komunistų Partija. Kol to^ .partijos pajėgia 
palaikyti bendrą frontą, tol, suprantama, darbo unijų ju
dėjimui didelio pavojaus iš skaldytojų pusės nesusidaro.

KUNIGAIKŠTYTĖS 
BARBOROS NELAIMĖS

Brazilijoje išeidinėjančia- 
me laikraštukyj “Žiniose” 
skaitome:

i
Dėl politinių nesantaikų 

Lenkijoje kunigaikščiai San- 
guskaį apleido savo pilį ir 
kartu su 3 metų dukryte .Bar- 

• bora persikėlė į Braziliją. 
Čia atsivežė ir dalį savo šei
mos brangenybių, tarp kurių 
ypač brangūs ir aukštos isto
rinės vertės buvo tradiciniai 
Sanguskų šeimos papuošalai 
penkios didelės špilkos, nu
sagstytos deimantais, rubi
nais ir perlais, brąngios auk
so plunksnos, pieštukai, laik
rodžiai, du “pendentiff" pa
puošti stambiais brilijantais, 
plati senobinė, deimantais 
nusagstyta, platinos apyran
kė ir daug kitų auksinių ir 
platininių deimantais ir per
lais papuoštų daiktų, kurių 
vertė siekia daugiau negu 
milijoną kruzėirų.

Kun. Barboros tėvas Ęra-
zilijoj netrukus mirė. Jos 
motina Vanda, kuri buvo iš 
senos garsių lietuvių didikų 
giminės, ištekėjo už tūlo Ro
man, bet ir ji neilgai tegyve
no. Visas kun. Barborai pa
liktas kraitis, buvo pavestas 
jos tėvo reikalų vedėjui Ąr- 
chzil Bėk ir jo žmonai Sofi
jai Jedigaroff, kąip. Barboros 
globėjams, saugoti iki kuni
gaikštytė ateis į metus.

Tuo tarpu kuri. Barbora 
Sanguska, dar jauna mergio
tė, leidosi keliauti po pasau
lį. Važinėjo iš vienos šalies 
į kitą. Afrikoje, Belgų Kon
go j, ji susipažino su inžin. 
Quartier, jį pamilo ir susi
tuokė. Ištekėdama atsisakė 
kunigaikštytės titulo ir senos 
Sanguskų pavardes. Ji tapo 
paprasta dona Barbara Quar* 
tier. Būdama turtinga, graži 
ir mylima, dona Barbara 

Quartier, tęsė dar kunigaikš
tyte esapt pradėtas keliones. 
Ir, atrodo, kad piniginiai jos 
reikalai pablogėjo, nes vos 
tapo pilnametė, tuoj atvyko 
į Braziliją ieškodama jos tė
vų jai palikto kraičio. . .

šį kartą laimė nėra jai pa
lanki, Buvę jos globėjai vi
saip išsisukinėja ir brąngeny- 
bių buvusiai kunigaikštytei, 
jų auklėtinei, negrąžina. Bar
bora Quartier kreipėsi į teis- 

• mą, kuris turės spręsti senos 
lietuvių giminės brangių pa
puošalų likimą. Atrodo, kad 
byla bus paini: Barboros 
globėjai pristato jos laiškus 
ir visokias sąskaitas, jos pa
rašytas Mar vaikystės metu, 
o vienintelis asmuo, kuris ga
lėtų įnešti bent kiek šviesos, 
kunigaikštytės patėvis p. Ro
man taip pat keliauja kaž
kur po pasaulį.
Kaip matome, nieko sau, 

įdomi istorija. Bet kitko, ji 
parodo, kaip ponai eikvoja 
turtus. Turime atsiminti, 
jog Sanduskai, bėgdami iš 
Lenkijos, išsivežė ne savo 
uždirbtus, bet darbo žmo
nių jiems sukrautus turtus. 
Atbėgę Brazilijon, tuos tur
tus prašvaistę, išeikvojo.

Šiandien šimtai, o gal> 
tūkstančiai, lenkų “didikų” 
yra pabėgusių iš Lenkijos 
ir nemažas jų skaičius išsi
gabeno daugiatf kturtų, negu 
“lietuvių giminės” Barbora 
su savo tėvais.

Šiandien tie lenkai “didi
kai” emigrantai trankosi po 
pąsaulį ir švaisto lenkų 
tautos turtfą. Eikvodami, jie 
visaip šmeižia demokratinę, 
naują Lenkiją, dar vis tu
rėdami vilties kada nors 
jon grįžti ir ten išnaudoti 
darbo žmones, kaip seniau. 
Žinoma, jie to nepasieks.

ARMĖNŲ ANGLIŠKAM 
LAIKRAŠČIUI 
2-JI METAI

Kaip jau ne sykį mūsų 
dienraštyj buvo minėta, a- 
merikiečiai armėnai leidžia 
savo savaitraštį anglų kal
boje—“Armenian Tribune.” 
Tai gyvas ir įdomus laik
raštukas. Kiekvienas, ne
skaitąs armėniškai^ bet no
rįs susipažinti su padėtimi 
tarybinėje Armėnijoje ir su 
amerikiečių - armėnų gy
venimu Amerikoje, gali čia 
rasti įdomių žinių.

1948 m. sausio 3 d. “Ar
menian Tribune” minės sa
vo dvejų metų sukaktį ir ta 
proga viena laikraščio laida 
išeis padidinta.

Maskva.— Sovietų prem? 
jero pavaduotojais tapo pa
skirti V. A. Mališev, va- 
žiuotės mašinų pramonės 
ministras, ir L. M. Kagano- 
vičius.

Laisvės Vajus
‘Jau buvo priminta, kad 

yra reikalavimų 'Laisvės 
vajų gavimui naujų skai
tytojų prailgint^. Paskuti
nėm dienom gavome dau
giau pareikalavimų prail
ginti. O kad užbaigt su 
sausio 1 d., niekas dar ne
reikdavo. . x

Šiuom reikalų, kaip ir vi
sais svarbiais reikalais, no
rime būti pilnai demokra
tiški. Norime išgirsti visų 
vajininkų nuomones apie 
vajaus prailginimą. Buvo
me sugestavę, kad prailgin
ti iki pabaigos sausio mė
nesio, 1948 metų. Prašome 
visų z vajininkų pranešti 
Laisvės Administracijai, ką 
manote apie vajaus prailgi
nimą.

Kaip vajininkai pasisa?

Anna Louise Strong Apie Chiniją
Amerikos rašytoja Anna 

Louise Strong lankėsi Šiau
rinėje Chinijoje ir pateikė 
svarbių davinių apie demo
kratinę dalį Chinijos, kuri 
jau yra laisva nuoponų 
ir imperialistų jungo. Su
pažindinimui skaitytojų, 
mes paduosime jos mintis.

Nuo Mongolijos iki Gel
tonųjų Jūrų, nuo Tarybų 
Sąjungos sienos iki Yang
tze upės yra nauja Chiniją, 
—rašo ji. Ši nauja Chiniją 
gimė kovoje prieš Japonijos 
imperializmą ir apsijungė 
su Mandžurijos liaudimi 
kovai už geresnį ir laimin
gesnį gyvenimą. Tai nau
ja, demokratinė Chiniją, 
kur valdžia yra darbininkų, 
valstiečių ir demokratinės 
inteligentijos . ‘

Didelį plotą šios naujos 
Chinijos tik keliose vietose 
pereina, kaip kokios juos
tos, išilgai gelžkelius seno
sios Chinijos, priešakyje su 
gen. Chiang Kai-sheku, li
kučiai. Bet nei vieno ,tų gelž- 
kelių generolas Chiang Kai- 
shekas negali naudoti, nes 
partizanai nepertraukian
čiai puola.

Naujoji Chiniją turi apie 
140,000,000 gyventojų, tai 
yra tiek, kiek Jungtinės 
Valstijos Amerikoje. Nau- 
j°jė Chinijoje 60,000,000 jų įtaka išaugo.
darbščių chinų valstiečių, 
kurie pirmiau baisiai buvo 
išnaudojami ponų ir kapi- organizatorius
talistų, dabar turi savo že
mę. Ir jie suorganizavo 
nuo 2,000,000 iki 4,000,000 
kareivių apgynimui savo 
laisvių ir teisių.

Naujoje Chinijoje yra 
septynių stambių provinci
jų vyriausybės. Kiekviena 
vyriausybė savo provincijoj 
turi savo armiją, bet visos 
septynios armijos pasiduo
da vienai bendrai koman
dai ir sudaro Liaudies Iš
laisvinimo Demokratinę 
Armiją, kurią Amerikoje 
komercinė spauda vadina 
‘(komunistų armija.”

Chinijos komunistai vai
dina svarbią rolę, liaudis 
palaikė juos, nes jų progra
ma yra valstiečių ir darbo 
žmonių programa . Komu
nistai iki šiol susilaikė nuo 
organizavimo vienos vy
riausybes, nes jie vengiaj 

suskaldymo Chinijos. Jie' 
daug nusileidifnų darė ge
nerolui ' Chiang Kai-shekui 
ir jo pasekėjams, kad tik 
išlaikyti Chiniją čielybėje. 
Komunistai ir dabar tiki, 
kad galų gale demokratija 
laimės, susidarys koalicinė 
vyriausybė visai Chinijai.

Niekas negalės nugalėti 
naujos Chinijos. Japonija 
buvo galinga, bet ji negalė
jo nugalėti liaudies partiza
nų. Partizanų rajonai dy
go.vienas po kito ir plėtėsi.

taip
nu-

kys vajaus reikalu, 
bus' vykdinamas jų 
sprendimas. Bet šiuonl tar
pu dirbkime .kaip bitės ga
vimui savo dįenraščiui nau
ju skaitytojų! Visų esančių
jų dienraščio Lajsvės pre
numeratorių prašomą gauti 
nors po. vįęną naują, skai
tytoją. Daugelis kęnteste 
nedalyvaujančių jau gavo 
po vieną naują skaitytoją. 
AČiu jiems! Kurie dar ne
gavote, pasirūpinkite gauti 
per šventes?

Qaugiau dėmesio kreipki? 
me į sukėlimą savo dienraš
čiui budžeto 1948 metams 
aukomis ir parengimais. 
Prašom organizacijų kreip
ti daugiau dėmesio į paren
gimų reikalą.

Laisvės Administracija 

Generolas Chiang Kai-she
kas su reakcija jau dvide
šimt metų “naikina komu
nistus”; to pasekmes visi 
matome.

Jis, gavęs iš Amerikos ka
rinę pagalbą tankais, lėktu
vais, gausiai nauja karo 
technika puolė demokrati
nės Chinijos rajonus. Ko
munistai žinojo, kad jų 
priešas geriau organizuo
tas ir ginkluotas, kad Ame
rikos karo laivai ir orlaiviai 
permetą generolo Chiang 
Kai-sheko armijas. Komu
nistai pasitraukė iš dauge
lio miestų. Bet jie suda
rė tokias sąlygas, kad per
galingos generolo Chiang 
Kai-sheko armijos atsidūrė 
pačios ią visų pusių/apsup
tos ir naikinamos. Tik per 
metus laiko generolas 
Chiang Kai-shekas neteko 
150 generolų, tūkstančių 
oficierių, miliono kareivių 
ir daugybės ginklų ir amu
nicijos. Dabar jis jaučiasi 
daug silpnesnis, o Naujoji 
Čhinija daug galingesnė.

Kada Japonija užpuolė 
Chiniją, tai komunistų val
džia buvo mažame plote. 
Komunistai stojo į bendrą 
frontą karui prieš Japoni
jos imperialistus. Jie or
ganizavo partizanų karą.

1938 metais į Hopeh pro
vinciją atvyko komunistų 

; su 800 ko- 
vūnų. Į metus laiko jo ar
mija jau sudarė 20,000 ko- 
vūnų prieš Japoniją. Ko
dėl? Todėl, kad jis mokėjo 
išaiškinti liaudžiai, ką 
reikštų Japonijos ' pergalė, 
numaskavo japonų sėbrus 
ir liaudis apsijungė apie jo 
būrį. Taip įvyko ir kitose 
plovinei jose.

Generolas Chiang e Kai- 
shekas ir laike karu prieš 
Japoniją puolė komunistus 
ir darbo liaudį. Jis, ponai 
ir kapitalistai bijojo demo
kratinės liaudies. Reakci
ja laikė apie 1,000,000 ge
riausios savo armijos ko
mandoje 50 generolų prieš 
komunistų ir partizanų jė
gas. Chinijos liaudis tą 
matė ir suprato, ką tas reiš
kia.

Kada Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija ištaškė 
geriausias Japonijos armi
jas Mandžurijoje ir Korėjo
je, tai Japonijos generolai 
nusigando Chinijoje, nes 
suprato, kad jų viešpatavi
mui atėjo galas. Jie siekė 
tuojau 
nams.
Chiang 
japonų 
duoti partizanų ir komunis
tų vadovaujamoms chinų 
armijoms. Jis įsakė japo-, 
nams laikytis iki to laiko, 
kol Amerikos lėktuvai pri
statys generol. Chiang itab 
sheko armiją.’ Jis bijojo, 
lįad japonų ginklai nepatek
tų Chinijos valstiečių ir 
darbininkų partizanams. Ir 
vietomis net metus laiko po 
Japonijos kapituliacijos ja
ponų garnizonai laikė mies
tus.. Tokis generolu Chiang 
Kai-sheko pasielgimas pa
statė jį liaudies akyse, kai
po liaudies priešą ir užsie
nio agentą.

Kaip žinome, komunistai 
sutiko pripažinti centralinę 
generolo Chiang Kai-sheko 
vyriausybę, tik reikalavo 
prašalinti atvirus liaudies 
priešus, įtraukti į koalicinę 
vyriausybę visų demokrati
nių partijų atstovus, pra
vesti šalyje demokratinius 
rinkimus.

* Generolas Chiang Kai- 
shekas, akstinamas iš Užsie
nio, nesutiko ir pradėjo ka-

pasiduoti partiza-
Bet generolas' 

Kai-shekas įsakė 
generolams nepasi- 
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rą prieš demokratinę Chi
niją. Jis sakė, kad su pa
galba moderniškų Ameri
kos ginklų į du-tris mėne
sius, o daugiausiai į pusę 
metų “apsidirbs su komu? 
nistais.” Prabėgo metai ir 
pusė naminio karo ir mato? 
me pasekmes. Jo valdžią 
yra susmukimo padėtyje, 
laikosi tik su užsienio pa? 
galba.

Chinijos Liaudies Išlais
vinimo Demokratines Ar? 
mijos vadai pasirodė ne 
vien gabūs karo lauke, mo? 
kėjo nualinti skaitlingesnes 
ir geriau apginkluotas prie
šo armijas, bet ir sugabūs 
organizatoriai. Generolo 
Chiang Kai-sheko karei? 
viai, patekę į nelaisvę, tuo
jau supažindinami su fak
tais, dėl ko eina karas. 
Kiekvienas belaisvis karei
vis kviečiamas papasakoti, 
ką jis pergyveno, kokius 
vargus kentėjo. Generolo 
Chiang Kai-sheko kareiviai 
yra arba valstiečiai, arba 
darbininkai. Vieni jų po 
prievarta mobilizuoti, kiti 
buvo apgavimo keliu į armi
ją įtraukti.

Po savaitės laiko su jais 
pasikalbėjimų jiems sako: 
“Jūsų nelaisvė pasibaigė. 
Jeigu norite grįžti į namus, 
tai mes jums padėsime tą 
padaryti,-net ir pinigų ke
lionei duosime. Eikite! Bet 
jeigu norite išgelbėti Chini
ją, norite, kad darbinin
kams ir valstiečiams būtų 
lengviau, tai stokite į mūsų 
armiją. Belaisvių męs ne
laikome, nes būtų tik ap
sunkinimas.” Ir masės be
laisvių stoja į Naujos Chi
nijos demokratinę armiją. 
Vietomis net ištisi pulkai 
generolo Chiang Kai-sheko 
armijos pereina į liaudies, 
pusę. “Jie puikūs karei
viai/’ sakė komunistai ge
nerolai'apie buvusius gene
rolo Chiang Kai-sheko kar
eivius. “Jie moka vartoti 
amerikoniškus ginklus ir 
žino, kodėl eina naminis 
karas Chinijoje.”

Sausio mėnesį, pasikalbę? 
jime su Anna Louise 
Strong, Liaudies Armijos 
komandierius generolas. 
Pen The-Hay sakė: “Dar 
nebuvo pasaulinėje istorijo
je tokio įvykio, kad armija 
vyriausiai papildytų save 
rekrutais ir ginklais iš prie
šo armijos eilių. O Chinijo; 
j e taip yra. Mūsų armiją 
ginkluoja užsienis per ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
armiją.”

Liaudies Išlaisvinimo De
mokratinės Armijos vadąi 
pilnai įsitikinę, kad, nepai? 
sant, kiek generolas Chiang 
Kai-shekas gaus pagalbos iš 
Amerikos ir kitur, jis bus 
sumuštas. Tik ta užsienio 
pagalba gali prailginti ka
rą, dar daugiau nualinti ša
lį. Todėl Chinijoje net to
li nuo komunistų stovį de
mokratiniai žmonės labai 
piktinasi Amerikos milįta- 
rine pagalba generolui 
Chiang Kai-shekui. Prieš 
tai pasisakė daugybė moks
lininkų, Demokratinė Są
junga, studentai, inteligen
tija ir net tūli paties ge? 
nerolo Chiang Kai-sheko ša? 
lininkai. V. S.

Šanghai, Chiniją. — Čio- 
naitinė laikraštininkų Gil
dija pusiau sumažino popie- 
ros kiekį dviem amerikonų 
ir aųglų laįkraščiam; tai 
todėl, kad šįe ląikrąščįai 
truputį kritikuodavo Čiang 
Kąi-šeko taųtipinkų val
džią. šanghajaus laikrašti
ninkų Gildija susideda dau
giausiai iš chinų leidėjų.



Vieningai Dirbkime
Savo Tautos Labui

"TREMTINIAI"
Lietuvių tauta, eidama 

tarybų santvarkos keliu, 
smarkiu tempu atsistato, 
atkuria karo sugriautą sa
vo ūkį ir pramonę, atstato 
miestus ir sodybas ir tary
binė vyriausybė teikia kraš
to gyventojams visapusišką 
paramą, kad jų gyvenimas 
kuo greičiau pagerėtų, kad 
jų materialiam ir dvasi
niam pasitenkinimui nieko 
netruktų.

Mūsų tėvynei pasiliuosa- 
vus iš po smetoninės prie
spaudos, nespėjus dar su
tvarkyti savo gyvenimą/ant 
naujų socialistin. pagnndų, 
vokiškojo nacizmo buvo su
trempta ir išdraskyta. Ne 
tik materialiai jos turtai 
sunaikinti, bet ir jos liau
dis — Lietuvos žmonės di
deliame nuošimtyje išžudy
ti bei išsklaidyti po įvairius 
kraštus, kame ir d&bar ne
maža ju dalis randasi “iš- 
yietintų” padėtyje. Kaip 
dedamos didelės pastangos 
materialiam Lietuvos kraš
to atstatvmui, kaip rūpina
masi sudaryti geresnes gy
venimo salvgas Lietuvos 
liaudžiai, taip, žiūrint į ben
dra mūsų tautos atstatymo- 
atkūrimo darba, yra ir pri
valo būti siekiama jungti 
visa lietuvių tauta, jungti 
Lietuvos liaudi ir jos išei
vius, bendroms lietuviu tau
tos atkūrimo pastangoms, 
kad visi lietuviai, kur jie 
besirastu, nrncrrosvviu min
čių vedami, darbuotųsi sie
kiams ir tikslui, kuris vra 
brangus ir neatmetamas vi
siems: dirbti savo tautos, 
savn liaudies vernvei.

Lietuvos liaudis milžiniš
komis pastangomis dirba 
tąja kryptimi, ji smarkiais 
tempais atstato suniokotus 
Lietuvos miestus, gamybą, 
steigia plačius mokyklų 
tinklus, kad mokslo šviesoje 
ugdžius naująją Lietuvos 
kartą; dirba, kad Lietuvos 

• žmonės būtų sotūs, apsiren
gę ir turėtų pilnai užtikrin
ta rytojų. Su tomis Tarybų 
Lietuvos pastangomis pil
nai sutinka visa didžiuma 
užsienio lietuvių, jie prita
ria ir stengiasi padėti. Bet 
ne visi. Už Tarybų Lietu
vos rubežių, įvairiose šaly
se prisiglaudė, buvusieji 
Lietuvos liaudies skriaudė
jai, smetonininkai ir nacių 
kolaborantai išsijuosę dir
ba, kad pakenkus laisvosios 
Lietuvos pasirinktajai pro- 
gresyvei santvarkai ir jos 
vyriausybei. Ir tie Lietu
vos liaudies priešai, rasda
mi prieglaudą ir užtarimą 
įvairiuose imperialistiniuo
se sluogsniuose. bando su
klaidinti nors dali lietuvių 
išeivių, kad atkreipus juos 
prieš savo gimtinę, kad tuo 
pakenkus Tarybų Lietuvai 
ir sutrdkdžius naujo gyve
nimo statyba.

Tokia yra šiandieninė pa
dėtis ir kiekvienas lietuvis 

' privalėtu gerai ją suprasti, 
kad užėmus tinkamą pozici
ją. kad kiekviename atve
jyje pasielgus taip, kaip 
pridera doram žmogui, sie
kiančiam savo, kartu ir sa
vo tautos gerovės.

Mes. Arp-entinoie gyve
nantieji lietuviai, turime 
Prievole mūsų motinai gim
tinei. Dauguma iš mūs iš
vyko iš Lietuvos nepaneš- 
dami, buržuazinės smetoni
nės nriesnaudos. kad’ nrisi- j Ji’TO 1 U* Gr IA * A t) lYdU m! lo*

* glaudus svetimoje šalvie ir 
pelnius didesnį duonos kąs-& ■

jai padarytų

n j, kad galėjus laisviau gy
venti, bet neatsiža’dėjome 
savo tėvynės. Mums rūpėjo 
jos pergyvenimai ir skau
džiai jautėme visas jos bė
das ir nelaimes, kaip lygiai 
reiškėme džiaugsmą jos lai
mėjimais. Visi gerai atsi
mename, koks džiaugsmas 
tryško iš mūsų širdžių, kuo
met 1940 metais Lietuva 
pasiliuosavo nuo ilgus me
tus ją slėgusių smetoninių 
pančių; taip pat visi liūdė- 
jome, kuomet įsiveržėlis vo
kietis banditas savo kruvi
nais batais mindžiojo ir nai
kino mūsų gimtinės .žemę. 
Ir kuris gi doras lietuvis 
tuo laiku nejautė neapy
kantos mūsų gimtinės pa
vergėjams ir jiems tarnau
jantiems parsidavėliams?

Dabar, nedaug laiko pra
ėjus, kuomet žiaurus naci- 
fašizmas likosi nugalėtas ir 
Lietuva vėl laisva ir atsi
stato nuo 
skriaudų, mūsų jausmai 
taipgi privalo būti su mū
sų tėvyne. Jeigu materia
liai nedaug jai galime pa
dėti, tai moraliai išreiški
me pilniausį pritarimą. Jei
gu Lietuvos miestų, ir kai
mų, jos ūkio, fabrikų, mok
slo ir kultūrinių įstaigų at- 
statyinas yra atlie
kamas Lietuvoje gyve
nančių mūsų broliu, tai lie
tuviu tautos vienijimo ir 
tvirtinimo darbas priklauso 
visiems lietuviams, nežiū
rint kur jie gyventų. Vie- 
nvbės-siekimas, kad atrė
žius Lietuvos priešu užma
čias gali ir privalo reikštis 
visuose kraštuose gyvenan
čiu lietuviu tarne. Ir p(ir- 
mnie vietoje turi pasireik
šti demaskuoiant ir išski
riant iš savo tarno Parsida
vėlius naciams grobikams 
tarnavusius išgamas ir da
bar išeivijoje mūsų tautos 
šmeižimo ir skaldvmo dar
bą atliekančius asmenis. 
Lietuviu tauta įstojusi i 
nrogresvvu socialistini ke
lia iš io daugiau neišeis ir 
visu susipratusių jos sūnų 
ir dukterų, kurie dar neiš- 
tautėjo, kurie dar mano ka
da nors sugrįžti į savo gim
tinę, kurie siekia savo tau
tai — jos liaudžiai laimės 
gerbūvio, uždavinys yra 
aiškinti mažiau permalan
tiems savo tautiečiams apie 
tikrąjį dalykų stovį, kad 
visi lietuviai žinotų apie da
bartinę Lietuvą, naująjį jo
je kuriamą ęocialistinį gy
venimą, apie jos liaudžiai 
suteikiamas plačiausias lai
sves, apie suteikiamas di
džiausias galimybei švies
tis, mokslintis ir kilti, apie 
visiems lygias teises naudo
tis visomis materialėmis ir 
moralėmis gerybėmis. Bet 
kartu su tuo būtina neat
iaidi kova su visais mūsų 
tautos priešais, su smeto- 
nizmo išperomis ir nacių 
buvusiais kola borantais. 
Negali būti jokių švelnumų 
ar nutylėjimo prieš tuos, 
kurie šmeižia savo tautą. 
Jiems negali būti vietos do
rų lietuvių tarpe.

Mūsų tauta didžiausiame 
jėgų įtempime darbuojasi, 
kad atkūrus, atstačius su
niokotą šalį, kad suvienijus 
ir paruošus Lietuvos liaudį 
jos didingai ateičiai. Tame 
darbe visi geri lietuviai tu
ri savo pareigas ir jas pri
valo atlikti. Ir mes, šio 
krašto lietuviai, mūsų kas
dieninėje tautinėj kultūrin
goje veikloje susirūpinkime 
kad visi mūsų 'žingsniai,

Henry <A. Wallace atsilankymas kalbėti Atlantoje, 
Georgia, sulaužė rasinę užtvarą. Trys tūkstančiai 
baltųjų ir negrų publikos susirinko i baptistų bažnyčią 

išgirsti Wallace pasmerkiant rasinę diskriminaciją.

TAIP ATRODO
Marshallo planas yra da- 

dėčkas prie prez. Trumano 
deklaracijos. O prez. Tru
mano deklaracija: naikinti 
komunistus ten, kur tik jų 
randasi. Gelbėt visas tas 
tautas, grupes ir asmenis, 
kurie tik prieš komunistus.

Kodėl toks smarkus karas 
turi būt vedamas prieš ko
munistus? Ar jie apvogė 
savo tautų žmones, susiim
dami šalies turtus, kuriuos 
išvežė kur nors į kitą šalį, o 
tos šalies žmonės turi ba
dauti ir mes, šios šalies pi
liečiai, turime mokėti tak
sus ir penėti tuos žmones, 
nes, kitaip, jie badu iš
mirs?

Į šituos klausimus imu ■ 
atsakymą iš atstovo Kun
kel, republikono, iš Penn- 
sylvanijos valstijos kongre
se. Jis įnešė bilių kongresui, 
kad būtų padaryta teisė- 
įstatymas, skelbti visų sve
timtaučių įvesdintą-įdėtą 
turtą šioj šaly.

Tas jo įnešimas, grei
čiausiai riebus svarstomas 
ir netaps įstatymu. Bet y- 
ra svarbu, ką astovas Kun
kel nurodo. Jis nurodo, kad 
•27 bilijonai dęlerių yra į- 
vestuota svetimtaučių šioj 
šaly. Iš tos sumos 14 bili
jonų dolerių yra aukso įdė
lius, o 13 bilijonų taip sau 
vadinamu: “short - term 
deposits xahd long - term 
stocks, bonds and invest
ments.” * .

Valdžios raportai nuro
do, kad šešiolika europiškų 
tautų, kurias Marshallas 
pasiryžęs gelbėti, nemažiau 
kaip su 16 bilijonų dolerių, 
jų /‘demokratiški” piliečiai 
turi čionai virš 13 bilijonų 
dolerių!

Na, matote, kas apvogė 
tas tautas, tų tautų žmones. 
Tie vagys, apvogę savo tau
tas, savo tautų žmones, ra
do mūs šaly sau ir savo 
turtui saugiausią vietą!

Dabar, kada tie žmonės, 
kurie buvo apvogti, pavyz
džiui: i Francijoj, Italijoj, 
k’ovoja už savo gyvybės iš
laikymą, streikuoja, tai 
mūs šalies komercijinė 
spauda, radio ir kiti infor
macijų įrankiai šaukia visa 

kad visi mūsų darbai neštų 
naudą mūsų tautai, kad 
laužytų mūsų priešų pasi
kėsinimus pakenkti jos pro
gresui. Tuo turime susirū
pinti pagrindiniai mūsų or
ganizuotame darbe, nes tik 
taip. atliksime šių dienų 
mums statomas pareigas ir 
pilnai galėsime jaustis esą 
lietuviai, senos ir garbin
gos, nemirštančios mūsų 
tautos sūnūs.

(Argentinos “V-be”) 

galia, kad Maskvos agentai 
ten lermą ir suįrutę kelia. 
Ten komunistai yra visame 
kame kalti!

Atstovas Kunkel sako: iš 
paslėptų Francijos piliečių 
pinigų dabartiniu laiku bū
tų galima ne mažiau 800 
milijonų dolerių pavartoti 
dėl jos piliečių šalpos. Bet 
ar bus taip daroma, aš abe
joju.

Dabartiniu laiku yra la
bai opi pasauly situacija, o 
ypatingai Europoj ir Azi
joj. Ten kovos eina visais 
garais. Ten net šimtais, o 
gal ir daugiau, gyvybių yra 
naikinama.

Kodėl? Nejaugi žmonės 
ten negali susikalbėti vieni 
su kitais be tų žudynių.

Atrodo, kad kurie turi 
turtus ir valdo šalis, nežiū
rint nustojimo kitų gyvy
bių, kovoja visokiais bū
dais, būti valdonais ir ne
daryti jokių nusileidimų 
tiems, kurie dirba, o nieko 
neturi, ir reikalauja sau 
tinkamesnio gyvenimo, ma
nydami, kad ir jie yra to 
paties Dievo sutvėrimai.

Štai, Chinijoj kovos eina 
per ilgus metus. Ten gyven
tojų yra apie 450 milijonų. 
Turčiams ten rojus, o varg
uoliams— pekla.

Chinijos turčių valdžia 
gauna sau pagalbą, net nuo 
tokios demokratinės šalies, 
kaip mūs, būk tai dėl palai
kymo tvarkos. Na, o prie 
ko gali kreiptis vargšai, 
Chinijos nuskriaustieji?

Turbūt, tik maldauja prie 
savojo dievo.

Indijoj turčių klasė su 
Britanijos išmokytais trik- 
sais riša religijos klausimą 
kovomis. Ten padalino šalį į 
du skirtingu tikėjimu. Na, 
dabar vieni kitus skerdžia. 
O turčiai sau saugiai gyve
na ir iš tų religijinių kovų 
suka sau saugesnį užtikri
nimą.

Kažin ką, sakytų Maižie- 
šius, jei jis atsikeltų po virš 
2 tūkstančių metų ir maty
tų, kad jo tautiečiai būtinai, 
mirtina kova, bando iška- 
riauti teisę grįžti į “Egipto 
žemę iš namų nevalios” ir 
vėl sau turėti tėvynę?

Kaip -dabar atrodo, tai 
Mažiešiaus darbas buvo ne
reikalingas.

Kažin ar dabar atsiras 
tpks vadovas, kaip Maižie- 
šius, kuris nusausins kelią 
nėr Raudonąją jūrą ir įves 
žvdų tautą į “Egipto žemę 
iš namų nevalios?”

Žydai kovoja už teisę tu
rėti savo tėvynę. Ir jie bū’ 
tinai, kurs nors, turėtų tu-

(šio straipsnio autorius yra 
vienas iš tremtinių, kurie atga
benti Kanadon miško ir ki
tiems darbams. Jis tremtinius 
pažįsta geriau, negu bile kas 
iš mūsų — L. B. Red.)

Kadangi Naujienose ir ki
tuose reakcinių lietuvių laik
raščiuose spausdinami naujai 
atvažiavusiųjų, tiksliau pasa
kius, atvežtų, “Dievo paukšte
lių,” kaip jie patys save pra
vardžiuoja, straipsniai prieš 
senus Kanados lietuvius ir jų 
laikraštį Liaudies Balsą, bus 
ne pro šalį supažindinti senus 
kanadiečius su tais visais “stu
dentais.”

Dauguma iš atvežtųjų per- 
sistato “studentais” ” ar šiaip 
“mokytais” žmonėmis, kuriais 
sakosi Lietuvoj buvę. Taip, 
yra “studentų,” bet kur jie 
studijavo? Ar ne Kauno IV 
forte prie masinių žudynių ? 
Ar ne Panerių miške nekaltus 
žmones šaudydami?

žinoma, tas taikoma ne vi
siems. Bet daugelis iš jų yra 
toki studentai. Yra tokių, ku
rie Hitlerio gaujoms okupa
vus Lietuvą norėjo pasidaryti 
gerą karjerą ir būti viešpa
čiais.

Norint tuos jų straipsnius 
įvertinti, reikia pirmiausiai 
juos pačius pažinti. Yra sako
ma, jei žmogus ko nors sie
kia, tai turi tikslą. Tai koks gi 
jų tikslas puolant kitos pa
kraipos laikraščius?

Jie siekia sudarymo geros 
nuomonės apie save juos4 ne
pažįstančių žmonių akyse; jie 
nori nukreipti skaitytojus tų 
laikraščių, kurie gali ką nors 
apie jų darbelius' parašyti, į 
kitą pusę. Jie bijo, kad visuo
menė gali susidaryti vaizdą, 
kas juos vertė bėgti iš Lietu
vos, kur jie paliko savo “gar
bę” ir turtus, kurijos daugu
mas susikrovė iš kruvino dar
bininkų prakaito.

Lietuvon jie negali grįžti 
dėl savo nusižengimų Lietuvos 
žmonėms. Už tai jie taip rė
kia, kad Lietuvoj taip baisu, 
taip pavojinga.

Pirmiausiai tu, skaitytojau, 
turi susipažinti su jų pergy
venimais, kurie nėra iš piršto 
išlaužti, kaip kad jie yra pra
tę sakyti.

Kuomet sovietinė armija 
įžygiavo į Lietuvą, ją pasitiko 
minios darbo žmonių, su gėlė
mis. .Nes jie žinojo, kad tik 
šitie kariai padės jiems apsi
saugoti nuo nacių užpuolimo, 
atsikratyti nacių draugų iš
naudotojų, kurie jų prakaitu 
jau 20 metų statosi sau rūmus, 
važinėja po gražius Palangos 
ir Birštono kurortus, gydyda
mi savo storus pilvus. Už jų 
keliones ir visokius balius tu
rėjo sumokėti smulkus ūkinin
kas ir darbininkas per dienas 
karštoj saulėj ar šaltyje pra
kaitą liedamas. Kai tie ponai 
orgijas kėlė, tai jis vos galėjo 
pusbadžiai savo gausią šeimą 
išmaitinti ir už rūsį užsimokė
ti.

Aš manau tau, skaitytojau, 
yra žinomi tie sunkumai, ku
rie smaugė Lietuvos žmones 
smejonininkams valdant. Dau
guma jūsų buvot priversti ieš
koti išeities iš tos velniavos, 
emigruoti į įvairius kraštus už 
paskutinius pinigus, čia jūs 
jau šiek .tiek prasigyvenot, 
nors iš karto ir teko daug var
go pergyventi. O Lietuvoj per 
tą laiką tikrai nebūtumėte nie
ko užgyvenę, nors būtumėte 
skendę savo kruviname pra
kaite.

Kuomet atėjo Raudonoji

darbo žmonių, 
steigti pogrindi- 
pavadintas “ak- 

O užėjus vokie-

pristatytą 
žmogų, 
gauda- 
visokių 
žmonės

rėti sau tėvynę. Juk tai la
bai atsižymėjusi tauta. Juk 
žydų tauta davė krikščiony
bei seną ir naują testamen
tus, dešimt dievo prisaky
mų, bibliją, Jėzų Kristų, 
panelę švenčiausią, Juozu- 
pą, na ir dar magaryčioms 
visus šventus.

Visos krikščionių tikėji
mų sektos turėtų eiti į pa
galbą žydų tautai.

•Pr. Jo—nis. 

kurios įvyko

miestuose, apie kuriuos dabar
ty] i visa pabėgėlių ir reakci
onierių spauda.

Kodėl jiė nieko nerašo apie 
tai? Už tai, kad jie negali 
rašyti, nes jie patys, tą darė. 
Jie negali savo darbų suversti 
vokiečių tautai. Kodėl pabė
gėliai neaprašo tų masinių 
žydų žudynių,
Lietuvos žemėje? Lenkų laik
raščiai, leidžiami anglu, ap
rašinėjo tuos barbarų sadisti
nius veiksmus, bet jūs tylite, 
nerašote, kas jūsų šalyje įvy
ko. Kodėl ? Dėl to, kad pa
tys tenai dalyvavote, stovėda
mi su rūkstančiu automatu ir 
aptaškytu sušaudytųjų krau
ju.

Kuomet lenkų laikraštis įro
dinėjo, kad “Baltų” universi
tete Hamburge, kuris vėliau 
buvo nukeltas į Finebergą, 30 
kilometrų nuo Hamburgo, stu
dijuoja visokį buvę vokiečių 
SS daliniuose žudikai (rekto
rių tarpe buvo Biržiška), ką 
jūs jam atsakėt? Tylėjot, 
kaip vagys pagauti nusikalti
mo vietoj. Ir tylėsit, nes, ne
turit ką atsakyti. 6 gal versi t 
ant vokiečių tuos nusikalti
mus, kuriuos patys atlikot? O 
gal pasakysit, kad lietuvių sa
visaugos 222 batalijonas ne
buvo Lenkijoj, Liubline, prie 
žydų geto’ sargyboj ?
pasiteisinkit Naujienose 
kurie esat Veloroj, 
kempėj, iš tų batalijonų. 
norėsit, galėsiu ir 
pasakyti, 
ir to, kad 
vojat, kad 
ko nežino 
niekad neturėsit ramybės, net 
ir pekloj, jeigu tikite į peklą, 
o norit rasti užtarimą puldami 
žmones, kurių jūs nepažįstat, 
norėdami padaryti tokiais, ko
kiais patys esat. Ne, jūs to 
nepadarysit, nes ne visi gali 
būti tokiais, kokiais jūs esat.

Pažiūrėkim, kiek yra tų pa
bėgėlių, kurie spėjo pabėgti. 
Pirmiausiai paimkime, kiek 
buvo policijos vokiečių oku
pacijos metu, kiek buvo par
tizanų 1941 
mėnesį, kiek savisaugos bata- 
lijonuose, o 
S.D. dalinyje, 
žas skaičius, 
me visokius 
šiaip aukštus 

Dabar 
tie, 

305-toj 
Jei

pavardes 
Tuo tarpu užteks 

jūs esat čia ir gal- 
apie jus niekas nie* 
ir jūs nekalti. Jūs

metais birželio

kartais 
sudaro 
Iš to

kiek saugurfio 
Jų buvo nema- 
Paskui pridėki- 
dircktorius ir 
pareigūnus ir

jų visų šeimynas ir 
dar gimines. Tas ir 
daugumą pabėgėlių, 
skaičiaus vežami darbininkai 
į įvairius kraštus.

žinoma, tarp jų yra tam ti- 
kras«skaičius gerų žmonių, ku
rie vienu ar kitu būdu papuo
lė į tas nusikaltėlių mases, 
žmona ir vaikai ar broliai ir 
seserys bei kiti giminės 
sako už vyro veiksmus, 
išsigązdinę, kad visi be 
ties bus baudžiami ir 
grįžti į namus, į tėvynę. Juos 
dar 
liai. 
grįš 
bus

armija ir Lietuva įsijungė į ta
rybinių respublikų šeimą, Lie
tuva pasidarė nebegera mūsų 
ponams (diktatorius Smetona 
ir kiti ponai spėjo dar pirm 
to išsinešti). Mat, direktorių 
ir aukštų valdininkų vietas už-, 
ėmė darbo žmonės — tie, ku
riuos jie skaitė nevertais bū
ti žmonėmis ir nenorėjo turė
ti jokių reikalų su jais. Kad 
taip buvo, parodys ir tas fak
tas, kad Smetonos karinin
kams buvo uždrausta įstaty
mais’ vestis su mergaitėmis, 
kurios nėra baigusios 4 klasių 
gimnazijos. Tai tikras faktas.

Tuomet tie visi netekę šiltų 
vietų valdininkai buvo tiesiog 
užsiutę' ant 
Jie pradėjo 
nes partijas, 
tyvistais.”
čiams, pakeitė vardą ir pasi
vadino Lietuvių Nacionalistų 
Partija, kuri puikiai “pasižy
mėjo” veržiantis Hitlerio gau
joms į Lietuvą, šaudymu ne
kaltų žmonių ir raudonarmie
čių, iš pasalų žudymu, kuo 
net vokiečiai buvo nepatenkin
ti. Už tai jie atėmė ginklus. 
Tie lietuviški nacionalsocialis
tai savo kerštui neturėjo ribų 
ir vykdė masines žudynes, 
plėšė nužudytųjų turtą. Tą 
gali patvirtinti kiekvienas be
šališkas Lietuvos gyventojas. 
Bet ne be reikalo žmonės sa
kė, kad nepraeis tie kruvini, 
kerštą šaukią darbai be atlygi
nimo. Tas ir įvyko. Atėjo 
diena, kuomet jie turėjo tuos 
turtus palikti ir vos spėjo savo 
kailius išnešti iš ten, kur jų 
laukė užmokestis už pralietą 
kraują, už padarytas skriau
das.

Dar grįšim truputį atgal.
Užpuolus kraštą Hitlerio 

gaujoms ir pasiliejus žmonių 
kraujui upeliais, tie “aukštie
ji” Kubiliūnai, Paukščiai, Rai- 
vyčiai (Raivytis buvo Lietuvos 
policijos vadas okupacijos lai
kais, o dabar Flensburgo DP 
stovyklos komendantas) užė
mė aukštas tarėjų ir aukštų 
valdininkų vietas. Vėl atsira
do policijos viršininkai, kurie 
dar vadinosi punktų vadais, 
nes gaudavo punktus už kiek
vieną pagautą ir
vokiečių karo mašinai 
o jie už tuos punktus 
vo degtinę ir šiaip 
daiktų, kurių šiaip 
gaudavo labai mažai ar visiš
kai negaudavo. Jie gaudė, 
ką tik galėjo pagauti ir kur 
galėjo pagauti. Būdavo, apsto
ja kino teatrus ar šiaip kur 
nors susirinkusius žmones; 
būdavo apstoja net bažnyčias 
ir gaudydavo jaunuolius išve
žimui į Vokietiją ar į frontą, 
kur kuris tinkamas. O už 
tuos sugautus žmones gauda
vo degtinės. Turėdami degti
nės, rengdavo balius, suši
lt viesdavo storulius prūsus ir 
per nafktis gerdavo, keldami 
tikras orgijas. O tie vargšai 
žmonės, išvežti į badą ir skur
dą, liedavo karčias ašaras, 
keikdami tuos policininkus ir 
savo likimą, kurs jiems buvo 
toks žiaurus.

žinomą, jie dabar viską ver
čia ant vokiečių, bet ar jie 
gali kitaip sakyti?

Ir štai 1944 metų vasarą, 
kuomet Lietuva maudėsi krau
juose ir ašarose, rytuose ga
lingos raudonarmiečių tankų 
masės sudaužė vokiečių linijas 
ir žaibišku greitumu atsidūrė 
prie Vilniaus,’ kuris tuoj buvo 
apsuptas. Tuomet tie karje
ristai ir neaiškaus plauko nu
sikaltėliai pradėjo panišką bė
gimą iš Lietuvos. Nors jie be-, 
go išsigandę, tačiau ir bėgda
mi atsižymėjo terorizmu. Jie 
steigė teroristų grupes, pava
dintas “vanagais,” kurios žu
dė jiems nepalankius gyven
tojus, kad nebūtų liudininkų 
apie jų darbus vokiečių oku
pacijos metu.

Nereikėjo nei žmonių liudi
ninkų. Tą liudijo Kauno IV 
forto masiniai sušaudytųjų ka
nalai, kurie nebuvo • mažesni 
visuose Lietuvos apskričių

neat-
Jie 

išim- 
bijo

labiau gązdina nusikaltė- 
Jie drąsina, kad Lietuvon 
smetoninė tvarka ir tada 
galima grįžti.

Bet klausimas, kaip jie ga
lėtų grįžti, nes ir tuomet juos 
lauktų teismai tų žmonių, ku
riuos jie norėjo nušluoti nuo 
žemės veido,, bet jiems nepa
vyko ir su vokiečių pagalba.

Tai matot, draugai skaityto
jai, kals yra tie žmonės, kurie 
nori jūsų akyse pasidaryti 
švarūs ir nekalti.

Man įdomu,, ką jūs galite at
sakyti ? Kam versti bėdas nuo 
savo pečių, kurios slėgs jus vi
są gyvenimą? Gal jūs sugal- 
vosit leisti savo laikraščius, 
kokius leidot pasitraukę f 
Berlyną, puldami likusiiis 
žmones ir garbindami nacių 
Vokietiją? Leiskit, spausdin
kit, bet jeigu jūs manote, kad 
puldami kitus nusiplausit sa
vo rankas> tai labai klystat.

Kaunietis.
1947 m. lapkr. 17.

(Liaudies Balsas)

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Vth. Daily) —Antr., Gruod. 23t 1947,

Washington. — Penkta
dienį užsidarė specialė kon 
greso sesija.



PASKUTINIS CARAS
-10.4-47- * (Istorine Apysaka) ★ —

Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Marei jonas Jurkus kitą dieną pabudo 

kiemsargio bute, netoli Kazanės kated
ros. Žaizda jau buvo užsitraukusi, dar 
kiek skaudėjo, bet netrukdė jam atsikel
ti. Jis nuėjo ieškoti Petrovo kūno, kurį 
jis paliko prie Kazanės katedros, pats 
sąmonės netekęs. Iš ligoninės į ligoninę 
vaikščiojo jis, prašydamas parodyti jam 
žuvusiųjų kūnus, ar neras jis savo drau
go. Nenorom jį įsileisdavo į lavonines, 
kur gulėjo eilės vakarykščių aukų su 
baisiais ir nustebusiais veidais, lyg dar 
ir po mirties jie netikėjo, kad taip baigė
si jų žygis. Bet Petrovo kūno Marei jonas 
neberado. Sako, policija daugybę lavo
nų paslėpusi ir slaptai palaidojusi. Mar- 
cijonas, vėl labai nusilpęs, sugrįžo į sa
vo pastogę, kurios šeimininkai jau manė 
jį žuvus. Jie papasakojo, kad policija da
ranti kratą draugijos skyriaus klube, vis
ką plėšianti, draskanti, užareštuojanti 
visus pinigus, visą turtą. Parodė Marei- 
jonui Gapono išleistą atsišaukimą,* ku
riame Gaponas kvietė visus darbininkus 
į atvirą kovą prieš carą:

“Atkeršysi™, broliai, tautos prakeik
tam carui, jo visai cariškai gyvačių gi
minei, jo ministeriam ir visiems, kas plė
šia ir slegia nelaimingąjį Rusijos kraštą. 
Visom primonėm kovokim su caro val
džia! Vartokit bombas ir dinamitą! Sta
tykit barikadas! Sunaikinsim caro rū
mus! Išnaikinsim tautos neapkenčiamą 
policiją!” Gaponas savo proklamacijoj 
pasisakė atleidžiąs kareivius nuo prie
saikos, kurią jie davė niekšui carui, ir 
laimina visus kareivius, kurie padės 
liaudžiai iškovoti laisvę. “Nekaltai išlie
tasis kraujas yra tikras mūsų laimėjimo 
laidas!” — baigė Gaponas savo prokla
maciją.

— Taip! tarė Marcijonas. — Dabar 
kito kelio nėra — tik kruvina kova! Mes 
tikėjom, bet vakar mūsų tikėjimą kul
kom išvaikė! s \

Vakare atėjusi policija išsivedė Marci- 
joną Jurkų ir uždarė* į kalėjimą. Tardy
tojas jo klausinėjo, ar jis prisipažįsta 
ties Kazanės katedra raginęs kovoti prieš 
caro valdžią.

— Raginau ir raginsiu! — tvirtai at
sakė Marcijonas. — Mes, darbininkai, 
nebeturim caro!

♦
Keliom dienom praslinkus po kruvi

nojo sausio 9 (22) d. sekmadienio, poli
cijos valdininkai apvaikščiojo žymesnią
sias fabrikas ir pareiškė, kad jiem rei
kalingi darbininkai įąbriko atstovai. 
Toks atstovas turįs būti religingas, jo
kių nusižengimų nepadaręs, ne labai 
gudrus, bet blaivaus proto vyras, nei jau
nas, nei senas. Vienas toks “atstovas” 
paskui pasakojo savo draugam apie tą 
nepaprastą jų parinkimą ir tolimesnius 
įvykius.

— Surado du tokius jiem tinkamus: 
mane ir Ivaną. Policijos valdininkas pri
ėjo prie mūsų ir liepė eiti į nuovadą. Aš 
klausiu jo: “Kodėl? Už ką? Aš turiu 
žmoną ir vaikus.”—“Nebijok, nieko blo
go nebus”—atsakė jis ir nusivedė mus. 
Aš labai išsigandau ir galvoju: “Vieš
patie, už ką tų/ mus baudi?” Tačiau 
nieko blogo mums nedarė. Nuvedė į 
nuovadą, liepė visiškai nusirengti ir 
tuoj vėl apsirengti. Paskui mus nuvežė 
į caro Žiemos rūmus. Čia mes radom 
jau trisdešimt tokių pat vyrų kaip ir 
mes. Visi kažko laukė. Praėjo valanda, 
antra, pasidarė jau nuobodu. Staiga du
rys atsivėrė, ir įėjo labai rūsčios išvaiz
dos generolas. Mes visi žemai nusilen
kėm. Jis įdėmiai į mus pasižiūrėjo ir 
tarė: “Na, ponai, dabar jūs turėsit lai
mę kalbėti su jo didenybe caru. Tiktai 
tylėkit kai jis kalbės su jumis ir lenkitės 
jam.” Generolui baigus kalbėti mes vėl 
j*am nusilenkėm. Paskui caro karietose 
mus nuvežė iš Žiemos^rūmų į stotį, o to
liau tam tikru traukiniu į Carskoje Se
lo. Atvežė į caro rūmus ir paliko salėj 
laukti. Vėl laukėm labai ilgai. Pagaliau 
durys atsidarė ir įėjo, pats tėvelis caras, 
generolų apsuptas su popieriaus lakšte
liu rankose. Mes visi žemai nusilenkėm, 
.o jis, nė nepažvelgęs į mus, pradėjo skai
tyti iš tu lakšteliu. Matyt, buvo labai

sujaudintas. Caras kalbėjo, kad tie, ku
rie ragino darbininkus visu būriu eiti 
pas jį įteikti prašymą norėję sukelti 
maištą prieš caro valdžią. Streikai ir 
susitelkimai sukelią nerąmumus, todėl 
valdžia turėjo ir turės tokiais atvejais 
imtis ginklo ir tai reikalauja nekaltų 
aukų. Caras žinąs, kad darbininko gy
venimas nelengvas, kad daug kas gerin- 
tina -ir tvarkytina, bet reikia kantry
bės. Reikia žiūrėti ne tik darbininkų 
reikalavimų, bet ir darbdavių, reikia 
pritaikyti pramonės sąlygom. Eiti maiš
tinga minia pas carą saVo reikalavimam 
kelti—nusižengimas. Bet caras tikįs, 
kad darbininkai padorūs žmonės ir jam 
visiškai ištikimi, todėl tą nusižengimą 
jis jiems dovanojąs. Tai perskaitęs, ca
ras dar pasakė: “O dabar grįžkit at
gal prie savo darbo. Sudiev!”—ir ap
sisukęs išėjo. Mes tebestovėjom, lyg 
apkvaišę ir galvojom, kas bus toliau. 
Bet nieko nebuvo, tik mus nuvedė į vir
tuvę ir pavaišino pietumis. Tai buvo 
tikrai cariški pietūs, su degtine. Pas
kui mus pasodino į .karietas ir nuvežė į 
stotį. Į miestą grįžom paprastu trauki
niu, o iš stoties namon nuėjom pėsti.” *

Grįžusius į savo fabrikus “atstovus” 
sutiko dideliu susidomėjimu, išklausė jų 
pasakojimų, kaip caras dovanojęs darbi
ninkam sausio 9 d. kaltę. Bet juo to
liau klausė darbininkai, juo labiau pik
tinosi ir “atstovų” elgesiu ir caru. “O 
kas jus rinko? Kokie jūs atstovai? Jūs 
policijos atstovai, o ne darbininkų!”— 
ėmė prikaišioti vargšam “atstovam,” 
kurie patys jautėsi ne savo kaily. “Kaip 
jis drįsta kalbėti apie kaltės dovanojimą, 
kad jis pats kalčiausias už tuos tūkstan-' 
čius' aukų !”-piktinos darbininkai dėl caro 
žodžių. — “Jis nori tik mum akis už- 
muilyti! Nepasiseks — atkeršysiu! už 
savo žuvusius draugus!”—niršo jau re
voliucinės dvasios perimti ir socialistų 
įtakon patekę darbininkai, kurie veržė
si vėl eiti prie caro rūmų, bet su revol
veriais ir bombom.

Caras priėmė tą darbininkų delegaci
ją sausio 19 d., lygiai už 10 dienų po 
kruvinojo sekmadienio. Tai jis padarė 
patariamas naujojo Petrapilio general 
gubernatoriaus D. Trepovo, kuris supra
to, kad vien kulkom ir žiaurumais ne
galima darbininkų nuraminti. Bet tai 
vėl buvo vienas iš tragiškųjų Nikalo- 
jaus II pavėlavimų. Jei caras būtų pri
ėmęs darbininkų atstovus sausio 9 d., jis 
būtų sutvirtinęs tada jau ir taip tvir
tąjį darbininkų pasitikėjimą caro geru
mu, būtų įgijęs darbininkų tėvo ir už
tarėjo vardą. Dabar, po 10 dienų įyyv 
kęs darbininkų delegacijos priėmimas 
buvo be reikšmės, liko plačiau nepaste
bėtas, o darbininkų tarpe jis, kaip ma
tom, sukėlė pašaipą ir pasityčiojimą, įjį 
įvertino kaip caro veidmainingumo įro
dymą. Su tokiu pat pasipiktinimu buvo 
sutikta 50,000 rublių auka, kurią caro 
valdžia- suteikė sausio 9 d. žuvusiųjų ir 
sužeistųjų šeimom sušelpti. Darbininkai 
vadino tą auką “kraujo kaina” ir at
sisakinėjo pašalpą priimti, laikydami tai 
nuodėme.

Kur dingo kruvinojo sekmadienio 
svarbiausias veikėjas popas Gaponas? 
Sausio 9 d. revoliucinės nuotaikos pagau
tas, jis dar tą pačią dieną persirengęs 
atvyko į vadovaujančių inteligentijos 
sluoksnių susirinkimą ir karštai ragino 
pradėti ginkluotą sukilimą prieš caro 
valdžią. Jis siūlč išplėšti ginklų krau
tuves, nuginkluoti policininkus ir tuo 
būdu įsigyti ginklų. Gaponas leido 
karštus atsišaukimus su tokiais ragi
nimais. Tačiau netrukus jis išvyko į 
užsienį, o sugrįžęs jau buvo tolimas nuo 
tos revoliucinės nuotaikos. Gaponas vėl 
pradėjo veikti darbininkų tarpe. Bet iš 
jo elgesio ir turtingo gyvenimo pobūdžio 
ėmė kilti įtarimų, kad jis atnaujino sa
vo senus ryšius 'su slaptąja policija. 
Mat, Gaponas buvo tipingas “zubatovi- 
nio” tipo veikėjas. Visas jo darbininkų 
draugijos ir jos skyrių organizavimo 
darbas ėjo su slaptosios policijos žinia 
ir palaiminimu. Gapono vadovaujama
sis judėjimas turėjo tikslą atitraukti 
darbininkus nuo socialistų. Sausio 9 d.

(Bus daugiau) '

Tarybą Lietuvoje Sąlygos Lietu
viai Kalbai Ugdyti ir Didžiojo 
Lietuviu Kalbos Žodyno Reikalai

Didžiosios Spalio revoliuci
jos 30 metinių išvakarėse iš 
spaudos išėjo Didžiojo Lietu
vių Kalbos žodyno antrasis 
tomas.

šios didelės lietuvių tautos 
kultūrinės šventės proga įžy
musis mokslininkas ir kalbi
ninkas akademikas J. Balčiko
nis kreipiasi į profesorius 
Skardžių ir Salį, docentą ^Jo
niką, kalbininkus Mikeliūną ir 
Uoselį bei visus lietuvius inte
ligentus, esančius “išvietintų- 
jų” stovyklose, ragindamas 
juos kuo greičiausiai sugrįžti 
prie kūrybinio darbo Tarybų 
Lietuvoje.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos tikrojo nario, lietuvių 
kalbos instituto direktoriaus, 
Vilniaus valstybinio universi
teto lietuvių kalbos katedros 
vedėjo profesoriaus Juozo 
Balčikonio žodis lietuviams, 
esantiems už Tėvynės ribų.

Broliai ir sesės!
Brangieji tautiečiai, išsi

sklaidę po svetimus kraštus!
Gerbiamieji profesoriai ir 

mokslo darbuotojai, atitrūkę 
nuo gimtojo krašto!

Dar prieš kelerius metus, 
kai mūsų tėvynėje siautė oku
pantų vokiečių smurtas, kaip 
tolima svajonė atrodė lietu
vių kalbos ugdymo reikalas, 
o apie tolesnį lietuvių kalbos 
žodyno redagavimą ir leidimą 
net svajoti negalėjome.

Treji metai praėjo nuo tos 
dienos, kaip Tarybinė Armija 
išvijo fašistus vokiečius iš sos
tinės Vilbiaus ir iš spaudos iš
ėjo jau po karo suredaguo
tas Didžiojo Lietuvių Kalbos 
žodyno antrasis tomas, api
mantis raides nuo “č” ligi 
“F.” Tai graži 831-o puslapio 
knyga.

Pasistengsiu jums suglaus
tai papasakoti apie tai, kaip 
toliau rašomas ir redaguoja
mas žodynas ir apie kitus 
svarbesnius darbus lituanistu 
kos srityje.

Didžiajam Lietuvių Kalbos 
žodynui medžiaga buvo pra
dėta rinkti profesoriaus Būgos 
dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, žodynas paties profe
soriaus Būgos buvo pradėtas 
spausdinti ir išleistas ligi žo
džio “anga.” Profesoriui Bū
gai mirus, žodyno darbas bu
vo atnaujintas tik 1930-tų me
tų pabaigoje. Buvo nusistaty
ta nepasitenkinti Būgos pa
liktuoju turtu, bet žymiai jį 
praplėsti naujai parenkant 
žodžių iš raštų 'ir gyvosios kal
bos . Buržuazinės Lietuvos są
lygomis darbas ėjo taip lėtai, 
kad pirmasis to žodyno tomas 
raidės A-B tegalėjo išeiti iš 
spaudos tik 1941-mais metais, 
tai yra, jau tarybinės santvar
kos metais. Vokiečių okupa
cijos metais tolimesnis žody
no redagavimo ir leidimo dar
bas buvo praktiškai sustabdy
tas. Išvijus vokiečius iš Ta
rybų Lietuvos, žodyno darbas 
vėl buvo visu intensyvumu tę
siamas, surankiojant išblašky
tąją žodyno medžiagą. Jau 
1946-tais metais buvo sureda
guotas ir atiduotas spaudai 
žodyno antrasis tomas. Be to, 
buvo toliau renkami žodžiai 
lietuvių kalbos žodynui iš li
teratūrinės ir gyvosios liaudies 
kalbos. Vien per 1946-tus 
metus surinkta 30,270 žo
džių.

Dabar jau rašoma ir iš da
lies atidavėme spaudai trečiąjį 
tomą, kuris apima raides nuo 
“C” ligi “J.” Trečiąjį tomą 
galutinai suredaguoti tikimės 
1948-tais metais.'

Žodynas iš viso turės ketu- 
rioliką tomų. Tuo tarpu lei
džiame po tomą kas antri me
tai. O toliau po vieną tomą, 
o po kelių metų, padidėjus 
bendradarbių skaičiui ir pa
spartinus redagavimo darbą, 
dar labiau pagreitinti žodyno 
leidimą, nes dabar turime vi
sas sąlygas paspartinti jo lei
dimą.

Žodyno redakcijoje man tal

kininkauja mūsų Instituto 
bendradarbiai Vosylytė, Ku
činskaitė, Dolys, Sirtautas, 
Grigas, Urbas, Liberis, Untu
lis ir kiti.

Praktikos reikalui moksli
niai bendradarbiai Grigas, Ku
činskaitė ir Liberis ruošia 
Bendrinės lietuvių kalbos žo
dyną, kuris turės apie 85,000 
žodžių.

Labai svarbi ir reikalinga 
lietuvių kalbos Instituto darbo 
sritis — tai redagavimas Lie
tuvos TSR. vietovardžių žody
no. Šie pavadinimai yra pa
tikrinti vietoje iš žmonių lū
pų, taisyklingai užrašyti ir su
kirčiuoti. Didysis lietuvių kal
bos žodynas tikrinių lietuviškų 
vardų neturi ir nusistatyta 
vardynas atskirai išleisti. Tuo 
tarpu daugelio Lietuvos TSR 
vietovių pavadinimai dėl įvai
rių istorinių priežasčių yra iš
kraipyti ir dažnai vartojamos 
sudarkytos vardų lytys. Todėl 
vietovardžių žodyne yra at
statomas taisyklingos vieto
vių pavadinimų lytys ir nu
statomas teisingas jų kirčia
vimas. Jau baigiamas spaus
dinti pirmasis Lietuvos TSR 
vietovardžių žodyno tomas, 
kuriame yra sudėti artimiausi 
Respublikos sostinės Vilniaus 
vietovardžiai, kurių taisyklin
gas rašymas ir tarimas yra 
ypač aktualus. Tomo apim
tis—30 spaudos lankų.

Greta vietovardžių tyrimo, 
tiriami ir lietuviškieji asmen
vardžiai. šia kryptimi dirbo 
Instituto vyresnysis mokslinis 
bendradarbis Senkus, kuris 
parašė darbą “Pavardinęs 
.šeimos narių priesagos.”

šiais metais sueina 400 me
tų nuo pirmosios lietuviškos 
knygos pasirodymo. Tai su
kakčiai paminėti leidžiamas 
bendras leidinys su lietuvių 
literatūros ir Lietuvos Istori
jos institutais. šiam lei
diniui Lietuvių Kalbos 
Instituto bendradarbiai parašė 
eilę straipsnių. Iš jų pami
nėtini šie straipsniai: Senkaus 
—“Pirmosios lietuviškos kny
gos tarmė,” docento Kruopo— 
“Svetimybės Mažvydo raštų 
kalboje,” K u č i n s k aitės — 
“Mažvydo ir Vilento katekiz
mų kalbos palyginimas.”

Instituto bendradarbiai taip 
pat aprašo lietuvių kalbos 
tarmes. Lig šiol tam reikalui 
maža tėra padaryta — išleis
tos trijų tarmių monografijos 
ir šiek tiek tarminių tekstų. 
Tuo tarpu literatūrinei kalbai 
vis labiau įsigalint, tarminė 
kalba palengva nyksta. Insti
tuto mokslinis bendradarbis 
Mikalauskaitė nagrinėjo Pa- 
k apsės dzūkų tarmę ir jau pa
ruošė darbo pirmąją dalį — 
fonetiką.

Apskritai kalbant apie lie
tuvių kalbos instituto darbą, 
reikia pastebėti, kad Institu
tas, ligi 1946 metų antros pu
sės, išgyveno tvarkymosi ir 
organizavimosi stadiją. Oku
pacijos metais, vokiečiams už
ėmus Instituto patalpas, tiria
masis Instituto darbas buvo 
nutrauktas ir visą jo 
turtą reikėjo gelbėti nuo sjx 
naikinimo. Tai buvo daroma 
be tam tikro plano, bendra
darbiai stengėsi išgabenti ir 
paslėpti turtą ten,. kur rodėsi 
saugiau. Išvijus vokiečius, 
tuoj.au buvo pradėtas atstaty
mo datbas — ieškojimas ir 
Instituto turto tvarkymas 
naujojoje vietoje. Dalis pa
sirengimo darbų buvo atlikta 
1945-tais metais, bet pagrin
dinė darbo dalis atlikta 1946- 
tais metais, kada buvo atre
montuoti Instituto namai ir 
naujose patalpose buvo galima 
pradėti jau normalų darbą.

Sąlygos lietuvių kalbai ug
dyti ir tirti sudarytos; kuo 
puikiausios. Dabar svarbiau
sia, sutelkti gausų kalbininkų 
būrį, kuris sugebėtų atlikti vi
sus Instituto užsibrėžtus dar
bus.

Reikia dar pažymėti, kad

prityrusių kalbininkų vis dau
giau reikia mūsų aukštosioms 
mokykloms. Vilniaus univer
sitete kartu su manimi lietu
vių kalbos katedroje darbuo
jasi dpcentas Kruopas, vyres
nis dėstytojas Senkus, dėsty
tojai Samaniūtė, Žukauskaite, 
Miciūnienė, Dovydaitis.

Tarybų Lietuvos vyriausybė 
visomis priemonėmis remia 
lietuvių kalbos ugdymo reika
lą ir lietuvių kultūrą bei moks
lą aplamai. Nuo mūsų pačių 
priklauso tolimesnė mūsų kul
tūros ir mokslo pažanga.

Aš esu nebejaunas žmogus 
ir man norisi nuoširdžiai pa
klausti gerbiamuosius mūsų 
kalbininkus bei kitų specialy
bių mokslo darbuotojus, mū
sų gydytojus ir inžinierius bei 
kitus lietuvius inteligentus, 
tebesančius okupuotoje Vokie
tijoje bei kituose kraštuose:

—Ko jūs laukiate? Ko jūs 
delsiate grįžti į tėvynę? Ko 
jūs būkštaujate?

darbų. O, kita vertus, supras
kite, kad gyvenimas ‘ atžaga
riai neina ir mes nejaunėja- 
me.

Lietuvių tautos vardu, lietu
vių mokslo jaunimo vardu 
kviečiu jus grįžti į mūsų -Lie
tuvą, j mūsų mokslo įstaigas, 
grįžti prie garbingo darbo, 
tarp savųjų, savo gimtąja kal
ba.

Iki pasimatymo, brangūs 
tautiečiai !

Juozas Balčikonis.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

eiliniaiAr nekeista, kad 
mūsų tautiečiai, darbininkai, 
žemdirbiai, amatininkai, smul
kūs tarnautojai, studentai bei 
kiti grįžta į Lietuvą, o jūs in
teligentai — mūsų tautos žie
das—profesoriai, mokslo dar
buotojai ir specialistai pustre
čių metų karui pasibaigus dar 
nenusprendėte, kad papras
čiausia, o kartu ir protingiau
sia išeitis yra ne tūnoti sto
vyklų pelkyne, bet grįžti į mik
sų universitetus ir institutus, į 
savo židinius, į savo bibliote
kas.

Supraskite, kad kiekvieną 
jūsų, ar tai kalbininką, ar tai 
mediką, archeologą ar archi
tektą, tėvynėje laukia aibė 
garbingiausių ir įdomiausių
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Lietuviškai - Angliškas 
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Angliškai - Lietuviškas 
A. Lalio žodynas

Nauja laida
Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių

Reikalaukit iš
DR. D. PILKA

546 E. Broadway
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Aukwo Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 81.75 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ...............................—...

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai: daug juokų ......... m

Apie Dangų, Saulę, Menes] ir žvaigždes 
Elcnutė ir Jonukas, gražios apysakalt. 
Biblija, su 379 pavekal., išaiškinimai, 

ką jie reiškia .............................. m I
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ......................... '.....
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ....................  »...m....

Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų' 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais.................................... »............. m.

Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynčje—ir apie du 

brolius ....................... ».......................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę .................................. ..........
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ...»..... »....»».».....
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi. -»».....
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusitn. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............. ............. .
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ............................................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1. ............    u
Kabalas, laimės rodyklė, 'su Saliamono 

nosia ................................................... »
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ......................... ».... »..»
Keliautojai, į Šventą Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
I^aimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių 

rašant paikutes .................... »...,.....
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi................ . ............
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... .
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžjai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .............. ».................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............»
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti/ir 

viską paskui žinoti .........„....»...........
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .............,....... . ......... ..

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo . ..........

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingą Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .................... ......... .

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ...»......
Rymo Popiežius, ar _ jis yra tikras 

Kristaus pasekėjas ...............
Trys Užkeiktos Karalaitės ....... .......
Velnias Kapitonas, 8-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 456 

receptų ........................... .
Stebuklingas Veidrodis, apysaka _.»,»» 
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks..................................   mm.

Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. » 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami .............. .............. ..

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. 81. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ... .
Dvi uncijoms .......................... ....... ..

75c

15c 
10c 
25c

12.25

36c

35c 
75c

35c 
25c

25c

35c

85c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c
35c
35c

25c 
35c

65c 
56c 
25c

25c 
10c

25e

82.56

25c

36c
35c

81.00
25c

81.50

81.56

81.60
25c

50c 
81.60

45c

25c

81.2b
82.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas .j..................»..—........ »
Nervų pastiprintojas ............. »*._,»...».
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ..............  .»
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...Y..._ 
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ......... _—»...».
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje ........................... ........................mm

Vidurių valytojas ......................... _....... —
Nuo visokių reumatlškų sausgėlų ...».»N 
Nuo nesutukimo (eiti k&dyn) 
Nuo šlapligės diabetų .........-....
Gimdos tonikas, pataiso kliūti b nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai ».........  •••••••••esessss 81.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ...............».»._......- 81.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ........,........  66c

Norintieji įsigyti bile vienų, iš viri minėtų 
knygų ar žolių, rašykite j:

60c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

60c 
60c 
60c 
85c 
85c

Dailių ............................... m.........

vandeninės ir širdie* ligą 
nemalonaus kvapo ............... 
surūgusio pilvo (heartburn) 
veneriškų ligų ................. ....m

ų tonikas, augin

35c
. 60c

85c
. 85c
81.25
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W Koplyčias suteikiam nemokamai
® visose dalyse miesto.
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PHILADELPHIA, PA
Telefonas Poplar 4110

• ’ I

M. ŽUKATTIS,
S34 Dean St., Spencerport,- N. Y. 

(adv.)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit sutelksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer-r 
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.
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vo: D. Q. Justus, J. Skliutas ir 
J. Jaskevičius; nuo 155 (mo
terų) kp. Vosilienė, Pilkaus
kiene ir Kalakauskienė. Minė
tos moterys gamino valgius rr 
talkininkų turėjo draugę Stan- 
kienę ir kitus.

LLD Kuopų Parengimas 
Gražiai Pavyko

Gruodžio 14 d. Liet. Litera
tūros Draugijos 11-tos ir 155- 
tos kuopų suruoštas vakaras, 
kad pagerbti Simaną Janulį 
proga 50 metų sukakties jo 
pažangaus veikimo-darbuotės, 
geriau pavyko negu rengėjai 
tikėjosi. Publikos galėjo būti 
dar daugiau, jei ne tūlų ma
nymas: “Kam tas pagerbimas 
ne man?” ši pramoga ar ne
bus ledo pralaužimas tos rū
šies parengimams? Juk kele
tui darbuotojų ant syk negi su
rengsi pagerbimą!

Į šį parengimą svečių atvy
ko iš Montello, iš Cambridge 
ir iš kitur. Trys ilgi stalai per 
visą svetainę buvo pilni publi
kos. Po 5 valandos pora pa
tarnautojų pradėjo apdalyti 
susirinkusius po stikliuką, o 
jaunos mergaitės lėkštes lietu
viškų šaltų valgįų ir kitokių 
prieskonių. Nuo estrados plau- 

piano

Sveik’s, Milžine Dvasios! 
(Aukoju Simanui Januliui, Jo 
50 metų darbuotės jubiliejui)
Sveik’s, rųjlžine dvasios!

Kurs (Jei idealo 
Ištvermingai didžias

kančias iškentėjai, 
Ir tęsdamas kovą nuo

pradžios
Retežiais apkaltas, 

bet kova
K

kWhwp ■
f SOUP

kė maloni muzika 
smuikos ir akordion.

Pasivalgius, pirmininkas nu
ramino- pašnekesius ir perstatė 
trijų minėtų instrumentų mu
zikantes: Ii. Kyžiutę, V. 
Šumskiūtę iš Millbury, Mass., 
ir Vikt. Kulešienę (Mickevi
čiūtę), kurios dar miklesnės 
muzikos porą kavalkų sugra- 
jino lydint gausiais aplodis-Į 
mentais.

su Martovu.
(bolš e v i k ų )

vaisiai nepapras-
Simano gyve-
Janulienė trum- 
susirinkusiems ir

perstatytas LLD

čia tuojau tapo perstatytas 
netikėtai atvykęs svečias Ig. 
Kubiliūnas iš Boston, Mass, 
padainuoti solo. Jam sudaina
vus tris dainas — rusiškai, 
angliškai ir lietuviškai, publi
ka jį iššaukė daugiau dainuo
ti. Jo dainavimas pagirtinai 
vykusiai išėjo, tai buvo specia
liai pritaikytos dainos jubilie- 
jantui, kad net ašaras Janulis 
apsišluostė.

Po to pirmininkas paaiškino 
LLD vertę ir iš žurnalo švie
sos, num 2, 1942 m., vykusiai 
skaitė Antano Venclovo poezi
ją “Mano Karta,” pridėdamas 
paaiškinimą rašytojų svarbos. 
Sakė, garbė, kad 11 k p. savo 
narių tarpe turi Simaną Janu
lį, kurio raštas tik pasibaigė 
Laisvėj. Už tai auksinio jubi
liejaus proga nuo rengėjų jtei-

kė paauksuotą Parker, modelio 
51, rašomąją plunksną *S. Ja
nuliui. Tai maža, bet reikšmin
ga dovanėlė. Antra dovana 
buvo gražiai aptaisytas punde
lis nuo draugų Pirmickų iš 
Cambridge, Mass. Perskaity
ta prisiųsti sveikinimai nuo 
Seno Vinco poetiškoje formo
je (kurie žemiau telpa), nuo 
poeto S. Jasilionio sveikinimas 
ir nuo kitų.

Paskui iššaukta pakalbėti,: 
J. Skliutas, H. De Gregory, 
Vosylienė ir pats jubiliejan- 
tas. Simanas iš sykio labai su
sijaudinęs buvo, tačiau bekal
bėdamas įsidrąsino ir pasakė 
kalbą daugiau kaip 15 minu
čių. Jis priminė, kaip neskait
lingas veikėjais buvo pažan
gus veikimas prieš 1903 mot. 
ir kaip Rusijoje suskilo socia
listai — didžiuma su Leninu, 
o mažuma 
Didžiumiečių 
pasiekti
tai. idideli. 
nimo draugė 
pai paačiavo 
rengėjams.

Tada buvo
Centro sek r. D. M. šolomskas 
iš Brooklyn, .N. Y., kuris pa
sakė energingai puikią pra
kalbą, paliesdamas abelną pa
saulinę padėtį. Sakė, kur yra 

■ tarybinė tvarka arba jai ar
tima, tokių pragaištingų susi
kirtimų nėra, o kur buržuazi
jos valdžios vairuoja, tai kas 
kartas vis darosi sunkiau dar
bininkams. Dirbantieji vargiai 
gali galą su galu sudurti dėl 
kainų kilimo, žmonių laisvė 
žabojama visokiais būdais. 
Baigdamas prakalbą kalbėto
jas padarė gražių išsireiškimų 
jubiliejantui Januliui ir jo šei
mai, nes Janulienė, sūnus Ri
chard ir duktė Heleną akty
viai dalyvauja Aido Chore. 
Kalbėtojas įteikė Januliui do
vaną nuo Literatūros Draugi
jos Centro — didžiulę, gražią 
knygą, tarybų tvarkos įsikūri
mo istoriją, išleistą Sovietų Są
jungoje.

Publika mandagiai ir pui
kiai užsilaikė. Vakaras tikrai 
gražaus pobūvio praėjo. Ren
gimo komisijoj nuo 11 kp. bu-

Be skundo lūpos,
be ašarų

Ir brangi. jaunystė
už grotų nuvyto . . .

mintys po laisvę
skraidė lyg plaštakės, 

sapne Tau laisvė
brangioji prašvito.

O laisvė žmonijos, 
ant kurios aukūro

Tu sudėjai viską,
x ką tiktai turėjai:
Ir brangią jaunystę,

kančias sielos, kūno,
Ir ant galo kovą

garbingai laimėjai!.
Tu buities valtelėj,

per šėlstančią jūrą 
Irdamas ne kartą

ir spėkų nustojai.
pergalės viltis

Tau ištiesė burę.
spėkų Įgavęs, > 

bangas užkovojai.
Sveik’s, milžine dvasios!

Dar būk ištvermingas
Idėjos darbuotėj

per daugelį metų!
Nes idėjos priešas

dar tvirtas ir galingas, 
šarvuojąs ijiuo audrų,

bangų ir verpetų.
Senas Vincas.

P®
■

Bet

Hartford, Conn

McKeesport, Pa., CIO United Steelworkers Unijos sale 
dalinai pasikeitė j grosernę. Pastangose kovoti prieš 
pragyvenimo brangumą, unija kooperatyvų pamatais 
Įsteigė groserių pardavimą savo nariams ir jų šei
moms už tiek, kiek kainuoja. Tačiau tuomi problema 
nebus išrišta, sako unija, tai tik dalina ir laikina pagal
ba. Atsiekimui tikro ir pilno numažinimo kains ir iš
laikymui jų, numažintomis reikia rašyti savo kongres- 
manams, reikalaujant kainų numažinimo ir kontrolės.

Reinerton, Pa
Tragedija Lietuvių Tarpe

pašovė Stasį 
Kasuliavičia. Jie 

vienoje anglies ka
li- kas tai įdėjo 
žolių, kurios labai

į Vinco Kiekio apati- 
d ra p an as p e rsi r e n g i m o

o merginos vaikinus. Taip ir 
susidaro viena amerikinė tau
ta, maišyta iš įvairių tautų.

Tiesa, 
bet kiek žinau, tai nariais 
skaitlinga. Girdėjau, kad 
ni nariai nepatenkinti dėl 
bai aukštu duoklių. Yra 
mo Katalikų Susivienijimo 
kuopa, bet ji dar mažiau na
rių turi. Iš jos taipgi pasi
traukė nemažai narių.

Korespondentas. ,

ir

PRANEŠIMAI

ir

neva

GRAND STREET
I \

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn JI, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770
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Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

. ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausia^ Alus Brooklyne

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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Skalbyklos Darbininkės
Valgis ir Trumpos Valandos 

Brooklyn Eye & Ear Hospital 
29 Greene Ave., Brooklyn..

Matykite Mr. Lund
(Ml)

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kiate. Pasensite, pražilsite 
nupliksite,, bet tokio kvailo
ženklo nebesulauksite. Kartu 
su Smetona pas savo sutverto- 
ją nuvažiavo ir tos pasiunti
nybės. žadeikis neatstovauja 
jokios Lietuvos ir jokio žen
klo duoti negali.

Gerai ir ilgai pamiegojęs, 
vėl pabudo Vyt. Sirvydas. Sa
kosi ir jis norįs pridžti savo 
balsą^ prie* kitų geros valios 
žmonių, balso šventųjų Kalė
dų proga, šituose savo prieš
šventiniuose apdūmojimuose- 
jis prisimena dvi šių dienų 
ašarų pakalnėje gyvuojančias 
visuomenines sistemas. S u 
sovietų sistema esanti bč.da 
tame, kad ji bijanti žmogaus 
ir skiepijanti jame neapykan
tą kitiems.

Kas kita, girdi, su demo
kratija. “Demokratija vi
siems pasitiki ir liepia visus 
lygiai mylėti.” (Vien., gruo
džio 19 d.)

Tas tik reiškia, kad, jau 
nekalbant apie kitas vietas, 
Vytautas Sirvydas nėra buvęs 
toliau už Ditfie Line. Jis nė
ra girdėjęs Rankin ir Bilbd. 
Jeigu jis būtų ten buvęs ir 
girdėjęs ką nors apie tuodu 
“demokratu,” jis žinotų, kad 
jis kliedą nesąmonę.. Jis ži
notų, kad pas mūs yra mili
jonai žmonių, kurių oda yra 
juoda ir kuriuos mūsų pietinių 
valstijų demokratija uždrau
džia mylėti ir jais pasitikėti.

me ir padarytumėme parėdką 
Italijoje, Francūzijoje, Angli
joje, Belgijoje ir kitose šaly
se.

Kodėl tais žmonėmis nepa
sitikėti ir nępalikti jiems sa
vo reikalus susitvarkyti? Kam 
demokratijai kišti nosį į sve
timų žmonių reikalus ?

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Namo Bendrovė rengia 

Naujų Metų sutikimui vakariene, 
gruodžio 31 d., 155 Hungerford St. 
Gros gera orkestrą. Bus gerų valgių. 
Pradžia 8 v. v. iki 3 vai. ryto. Ti- 
kietas $2.50 asmeniui. Kviečiame vi
sus dalyvauti.—Rengėjai. (297-298)

HARTFORD, CONN, j
Laisvės Choras nutarė susimbkin- 

ti trijų veiksmų komediją — Ponas 
Amerikonas, parašyta Rojaus Miza- 
ros, neseniai išleido Lietuvių Meno 
Sąjunga. Todėl pranešame Conn, 
valst. didmiesčiams, kurie norėsite, 
kad Ponas Amerikonas jūsų kolonu 
joj pasirodytų, tai užprašykite iš 
kalno, nes komedijoj yra daug juo
kų. — F. J. Repšys. .(298-299)

BAR & GRILLf
LIETUVIŠKA ALUDE 6

Kanados
' I

Black Horse Ale
JOSEPH ZEIDAT

411 Grand St.
Brooklyn, N. Y. Į

Toliau ten pat Vytautas sa
ve aukštyn kojom pastato. 
Vienoje vietoje jis sako, kad 
demokratija visus žmones my
li, visais pasitiki, bet pats su
šilęs kursto neapykantą Ta
rybų Sąjungos žmonėm ir rei
kalauja, kad mes važiuotumė-

Gruodžio 2 d. Vincas Kie
kis mirtinai 
(Stanley) 
abu dirbo 
sykio j c. 
kimbančių 
kimba, 
nes
vietoje.

Iš darbo parvažiavus 
sys Kasuliavičius nuėjo į 
čiamą alaus išsigerti, 
išėjus iš karčiamos į jį 
Vincas Kiekis
šautuvo į dešinę 
Kasuliavičia 
Kiekis šovė 
tuvas buvo

ATDARA DIENA IR NAKT( 7 DIENAS SAVAITĖJE

pri-

23

tei
si?

8

s 'Šiai vokiečiais.

1n a

8

I

matote, kokia tragedi- 
Jie abu lietuviai, abu 
Vincas. Kiekis vedęs vo- 
tautos žmoną, turi sū- 

Jis yra 58 metų
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
_ . ' . t
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

if 
if 
if 
if 
if y

Living Room Cushions I
Refilled With New Springs «

- I

Sofa Apačios Perbudavojimas |
Už $12.00

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

1LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreup 4-9612
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RONKONKOMA
8034

660

ren- 
pasitikimui 
. gruodžio, 

Bus la
ją duo- 

va landos

Liet. Namo Bendrovė 
gia vakarienę ] 
Naujų Metų, 31 d. 
155 Hungerford St. 
bai gera vakarienė, 
sime tarpe 9 ir 10 
vakare.

Tikieto kaina $2.50. 
šome iš anksto įsigyti pas ko
misijos narius. ’ Atsitikime, 
jei nesueitumėte asmeniškai 
komisijos narių, tai galite per 
telefoną 5-2781 užsisakyti pas 
Mulerankus. Padarykite tą. 
Kviečiame kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti. .Rengėjai.

Sta
le ar- 
J am 
šovė

iš medžiojamo 
puse; kada 

apsigrįžo, tai 
antru kartu. Šau- 
užtaisytas šratais, 
vežimas Stasį nu- 

Pottsvjlle
Kiekis buvo

Washington. —- Penkta
dienį buvo teigiama, kad 
ir kongreso atstovų rūmas 
užgirs republikono senator. 
Tafto (tuščią) bilių 
prieš infliaciją.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

telephone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS j
(BIELIAUSKAS)’

. Laisniuotas Graborius į
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus fį

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. į

Jubilė jus 
Lietuviškos Knygos
(Tąsa nuo l-mą pusi.)

Valstybiniame . Vilniaus 
Universitete atsidarė lie
tuviškų knygų paroda. Čia 
rųatoma ir pačios seniau
sios lietuvių knygos.

Specialiame parodos sky
riuje yra išstatyti slapto
sios literatūros leidiniai, 
kuriuos Komunistų Partija 
išleido laike fašistinio Sme
tonos režimo.

Didžiausią parodos sky
rių sudaru tarybinė šių lai
kų literatūra.

Lietuviškų knygų paro
dos taipgi atsidarė Klaipė
doje, Marijampolėj ir Kau
ne.

Pirmosios lietuvių kny
gos 400 metų jubilėjui pa
gerbti įvyko masiniai susi
rinkimai įvairiuose Lietu
vos miestuose ir miesteliuo
se. Elta.

Ligoninės 
Vežė į ligoninę, 
miestan. Vincas 
suimtas, vėliau i
ta kaucija. Vėliau paaiškėjo, 
kad į jo marškinius ne Stasys 
Kasuliavičia įdėjo kimbančių 
žolių, bet kitas vyras, kuris 
prisipažino.

Man teko sužinoti, kad da
bar Vincas Kiekis labai apgai
lestauja, kad jjs du kartus šo
vė į Rasuliavičių. Bet jau per 
vęlu. Stasys Kasuliavičia mi
rė 9 d. gruodžio, ligoninėje. 
Valstijos policija suėmė Vincą 
Kiekį ii’ išvežė j kalėjimą iki 
teismo.

Tai 
ja!

kiečių 
nų ir dukrą, 
amžiaus.

•Stasiui buvo duota svetimo 
kraujo, daktarai darė opera
ciją, bet niekas negelbėjo. Jis 

suėjo į vidurius, 
plaučius ir kitas 
Sako, kad širdį 
kairėje kišenėje 

ta-
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Undertaker &. Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY

M allhew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

LENKAI NUSMERKĖ 
NACIUS MIRTI

Varšava. — Lenkijos 
smas nusmerkė mjrti 
nacius, buvusius viršininkus 
Oswiecim stovyklos, kur jie 
masiniai žudė kitataučius.

Jeruzale. — Žydai pašovė 
du anglų karius; keršijo už 
tai, kad anglai išžagino žy
daitę.

mirė, šratai 
sieke inkstus, 
kūno dalis. ; 
apsaugojo tik
buvusi blokine dėžutė su 
baku. . “

Stasys buvo Pirmojo 
saulinio Karo veteranas,
klausė prie Amerikos Legio- 
nd. Ėuvo linksmo būdo. Pa
laidotas Williamstown kapi
nėse su militarėmis ir religi
nėmis apeigomis.

Iš Lietuvos jis buvo iš Vil
nijos. Buvo vedęs Amerikoje 
augusią lietuvaitę. Liko nu
liūdime žmona ir duktė. Ve
lionis buvo 53 •metų amžiaus. 
Lai jam būna lengva žemelė 
ilsėtis.

Reinerton miestelis' apgy
ventas kitataučiais, daugiau- 

čia nėra jo
kių parengimų. Lietuvių jau
nimas išstautėjęs, retai kuris 
moka lietuvių kalbos. Vaiki
nai veda kitataučių merginas,
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Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamu atlyginimą.

Moderniškai jrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

to
s

| Egzaminuojarn AAisJ 
| Rašome Receptus | 
iDarome ir Pritaikome Akinius f į - - - - - I

| Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists

| 394-398 Broadway
g Brooklyn, N. Y.
I Tel. ST. 2-8342
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., -BROOKLYN 20, N

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonuokitc
SHoreroad 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
j šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti ' per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

sL

Paul Gustas Funeral Home
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokitc dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,* 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.



Pataria Saugotis
Eglaitės Nelaimių

taip vadinamų “ne- 
Tokio dalyko, kaip 
eiglaitė, nėra, sako 
Yra chemikalų, ku-

Nacionalė Saugumo Taryba 
įspėjo su eglaitėmis būti at
sargiems, kad dėl jų kalėdi
niai linksmavimai nepavirstų 
į ašaras.

Eglaitės bus drėgnesnės, 
saugesnės ir ilgiau laikysis 
gražios, jeigu stiebą nupjausi
te įstrižai ir laikysite įmerktą 
vandenyje. Išdžiūvusios ne
laikykite ilgiau, išmeskite.

Venkite 
degamų.” 
nedegama 
ekspertai,
riais apipurkštus eglaitės bū
na šiek tiek saugesnės. Pirm 
purkštimo, pasitarkite su vie
tos gaisragesiais, jie geriausia 
tai žino ir patars, kuo ir kaip 
eglaitę purkšti.

Statykite eglaitę juo toliau 
nuo pečiaus, stiprių elektros 
lempų ir nevartokite žvakių. 
Visokie popieriniai ir metali
niai gražylaį neturi siekti 
elektros jungtuko. Nelaiky
kite po eglaite sukrautų po
pierių ir vartokite tik nede
gamą dirbtinį “sniegą.”

Niekad nepalikite užžiebtą 
eglaitę išeinant iš kambario. 
Ir bile kada geriau turėti eg
laitėje mažiau elektros vielų 
ir lempučių.

Viešose vietose įrengiant 
eglaitę reikia statyti atstu nuo 
durų ir niekad nepalikti be 
sargo su ugnies gesinimui che
mikalais ir vandeniu. Namie 
taip pat pravartu turėti pri
leistą kibirą vandens visiems 
namiškiams žinomoje ir pato
giai pasiekiamoje vietoje.

Lai šventės būna saugios 
linksmos!

ir

Aidiečiu Domei!
Ateinantį penktadienį, t. y. 

gruodžio 26 d., 8 vai. vaka
ro, kaip ir visuomet, bus Aido 
Choro pamoka. Tiktai šį kar
tą mūsų pamoka bus trumpa, 
nes yra ruošiama kuklios vai
šės visiems choristams.

šios vaišės rengiamos dali
nai švenčių proga, bet pa
grindinė svarba — suartinti 

'choristus bendron 
ir paskatinti visus 
veiklai.

Tikimasi ko nors 
, nors įdomaus, nes į 

omisiją įeina trys
ido Choro jaunuoliai: Fran-

Mažilis, Caroline Gilman 
1 Dobinis.
ii nė vienas ąidietis 

vakarą nepasilieka namie!
Iki penktadienio!

H. T

nuotaikon 
tolimesnei

Daugiau Apie Gavimą Karo Areštavo Pametusį 
Kūdikį MotinąBonų Veteranams

New Yorko Valstijos pilie
čiai paskiausiuose balsavimuo
se nutarė iš valstijos iždines 
išmokėti veteranams bonus. 
Svarbiausieji apie tuos bonus 
faktai yra:

Išmokės tik tąrnavusiems 
karo laiku, bile kada, prade
dant gruodžio 7, 1941, bai
giant rugsėjo 2, 1945.

Tebetaniaujantiems ar gar
bingai atleistiems (under 
honorable conditions).

Gyvenusiems valstijoje bent 
6 mėnesius pirm įstojimo tar
nybon ir gyvenantiems valsti
joje laike prašymo bonų.

Prašyti gali ne anksčiau sau
sio 1, 1948 metų, tad ir blan
kas bus legališkai išpildomos 
tik pradedant ta diena. Blan
kūs bus gaunamos šio mėnesio 
31-ma visu miestu ir mieste
lių raštinėse, veteranų organi
zacijose, o New Yorko Mies
te dar bus gaunamos ir gais- 
ragesių stotyse. Kaip ilgai 
tęsis prašymo laikotarpis, dar 
tbbėra neribota.

rie laike išėjimo karo tarny
bon buvo ar dabar yra išvy
kę iš valstijos. Kaip jie su
ras, buvo ar ne, yra ar ne vals
tijos gyventojais.

Pastovaus gyvenimo nuosta
tai sako, kad bile kas, kas tu
ri šioje valstijoje n am lis, butą 
ar bile kokią vietą, kurią 
skaito savo namais, skaitosi 
gyventoju. Išvykimas preky
biniais, pasilinksminimo, valdi
nio ar privatiško darbo, moks
lo ar sveikatos reikalais, jei
gu tas išvykimas laikinas, ne
atima gyventojiškų privilegi
jų, kaip kad nepadaro new- 
yorkiečiu 'kitos valstijos gy
ventojo laikinas atvykimas į 
New Y orką.

Tad, išvyk ilsieji į mokyklas, 
ligonines ar kokioms 
noms pareigoms kitur, 

veteranai 
gauti bonus, 
tarnavusiems 

$250

laiki
ne w- 
galės

U Z J U-
(Alaska ir

Kas Skaitosi Valstijos 
Gyventoju?

Yra tūkstančiai žmonių, ku-

yorkiečiai 
prašyti ir

Bonai 
riuose yra
Hawaii priskaitomi užjūriams, 
nors yra mūsų teritorijomis) ; 
tarnavusiems šioje šalyje virš 
60 dienų $150, tarnavusiems 
60 dienų ar mažiau $50.

Filmos-Teatrai

Brooklyne areštuota 
Lipman n, 19 metų, 
motiną 
žiaus dukrytę šv. Stepono' 
bažnyčioje, Summit Št., Brook
lyne, praėjusį šeštadienį. Kū
dikį paliko tuojau po išėjimo 
iš ligoninės.

Rastą kūdikį padėjo pames
tinukų ligoninėje, New Yorke, 
o slaptoji policija tuojau lei
dosi ieškoti motinos. Prie 
jos grėit atsekė vaduojantis 
ant kūdikio rankutės 
rinkute, kadangi motina 
ninei buvusi padavusi 
tikrą antrašą. Areštavo.

Areštuotąją! į pagalbą at
ėjo jos vaikinas Henry Urff, 
20 motų, sakydamas, jog ją 
mylįs, ruošęsis vestis, bet du
krytė suspėjo pirm spėjimo 
prisiruošti, gauti butą. Vaiki
nas žadėjo ją parsivesti pas 
savo tėvus ir prie pirmos pro
goj vesti. Nuo savo tėvų 
mergina buvusi išėjusi gyven
ti svetur kambarėlyje, 
pasijuto nėščia.

Išklausęs jų istorijos, 
jas paleido 
ei jos ir gal 
mes, jeigu jiedu sueis gyven
ti šeimoje.

Joan 
mergina 

palikusi 9 dienų am- 
dukrytę šv.

merginą be 
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Is Dariaus-Gireno 
Paminklo Komiteto 
Susirinkimo

Gruodžio 12 d., Piliečių 
Kliube, Brooklyne, įvyko1'šio 
komiteto nepaprastas susirin
kimas tikslu išspręsti vietą 
paminklo statymui. Mat, nuo 
pradžių įsikūrimo ' šio fondo 
pas i re i šk ė n e p as i t e n k i n an č i ų
dabartine turima vieta, J.Jt- 
uanica Aikšte, ant Union 
Avė. ir Stagg St., Brooklyne. 
šis reikalas labai apsunkina 
komiteto veiklą gauti dau
giau ’ aukų 'ir paskubėti 
minki o pastatymą.

Pastaruoju laiku buvo 
skilia komisija apžiūrėti 
lėtą miesto parkų, manant
rasti tinkamesnę vietą pamin
klui. Iš apeitų vietų, komi
teto nariams geriausiai patin
ka Highland ir Forest Par
kai. Bet ar būtų proga į juos 
įsigauti su paminklu, tai jau 
kitas klausimas.
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rirmieji Bandymai
žemiau telpa dvieju Lietu

vių Kalbos Mokyklėlės moki
nių pirmi bandymai lietuviš
kai rašyti. Vienų rašinį rašo 
brooklyniečiams žinomas iš jo 
gero vaidinimo J on u k o j rolėj 
mokyklėlei statant scenon J. 
Geniušo komediją “Jonuko 
Liga.” Kitas rašinys yra taip 
pat neblogai tame veikale pa
sirodžiusios jaunutės mokinės; 
tik ji savo vąrdo čia nepasi
rašo. Jų raštai telpa tik su 
kai kuriais mažais gramatikos 
pataisymais — žodžiai ir min
tys yra jų pačių. Pasiskaity
kite :
“Lietuvių Kalbos Mokyklėlė

“Lietuvių Kalbos Mokyklė
lė turėjo susirinkimą 18 gruo
džio. Buvo suėję Mokyklėlės 
komitetas ir mokinių tėvai. 
Daug dalykų nutarė, kaip pa
gerinti mokyklėlę ir kaip 
gauti daugiau mokinių. Aš 
nuėjau pas savo draugą ir pa
kalbinau, kad eitų i lietuvišką 
mokyklėlę. Jis sutiko eiti.

<

“Aš patarčiau, kad ir kiti 
tėvai leistų savo sūnus ir duk
teris i lietuvišką mokyklėlę. 
Mokyklėlė yra labai gera. 
Daug gali išmokti ir naujų 
draugų turėti. Mūs tėveliai 
yra ramūs: Jie žino, kur mes 
esame; žino, kad ne gatvėse

lakstome. Kožną šeštadienį 
mokyklėlė susirenka nuo 2 iki 
4 vai. po pietų. Kaip kada 
turim ir užkandžių.

“Nepamirškit, mokiniai, at
eiti. Mes lauksim.

Vienas iš mokinių, 
William Kulik.”

Seka antras, jaunametės 
mokinės rašinėlis: *

“For Laisve
“Lietuvių Kalbos Mokyklė

lė nori, kad daugiau vaikų 
mokyklėlėj būtų, todėl mes 
turėsim 'vaidinimą ir visi mo
kiniai įeis j tą vaidinimą. Ir, 
jeigu gali ateiti į mokyklėlę 
ir vaidint, tai ateikit ir mes 
būsim linksmi. Kas šeštadie
nis mes turim mokyklėlę 
Laisves svetainėj ir mokyklėlė 
prasideda antrą vajandą po 
pietų. Mes turim skaitymą, 
gramatiką? ir tautiškus šokius. 
Katrie norit mokytis, tai atei
kit.”

Prie virs perspausdinamų 
mokinių rašinėlių galima tik 
tiek komentarų dadėti: Garbė 
tiems mokiniams už mėginimą 
savo mintis reikšti *ų tėvų ar 
senolių kalboje. Tikiu, jie 
džiaugsis, matydami savo ra
šinėlius spaudoje. Ir tas pa
skatins kitus atydžiau mokin
tis ir mėginti reikšti * savo 
mintjs lietuvių kalboje.
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“The Great Glinka” Stanley 
Teatre

Meilė muzikai ir žmonėms 
ir be meilės gyvenimas pa
čiam, keistos priešginybės, su
siliejo į galingą jėgą, akstinu- 
sią Glinką tapti muzikos mil
žinu ir už šimtmečio vis 
tebematomu ir girdimu.

Tokios išvados gaunasi 
mačius Tarybų Sąjungos 
mą “The Great Glinka,”
dėtą rodyti Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., New Yor
ke, gruodžio 20-tą.

Glinka, muzikoje gabus, 
originalus ir desperatiškai ryž
tas ją kurti, joje augti, dar 
berniūkščiu būdamas persta
tomas “aukštajai draugijai.” 
Valdininkai juo susižavi ir tei
kia jam išteklių muziką 
dijuoti, ją kurti. Tačiau 
patimi uždeda pančius jo 
vėms. Jis turi kurti caro
bintojų įsakytomis temomis. 
Pagaliau, jam įperša gražią ir 
turtingą, bet tuščią ir murzi
na dvasioje, kaip pelenų mai
šas, panaitę. Ir skursta jis 
tarp turto. Nori kurti liau
džiai, o sąlygos spiria garbin
ti carą. O visgi jis 
greta neišvengiamo, 
nors liaudžiai. )

Jo opera “Ivan 
(originaliai gaminta

“Gyvenimas Carui”), pirmu 
kartu suvaidinta Marinsky Te
atre, St. Peterburge, 1836 me
tais, iškėlė jį į aukštumas mu
zikos pasaulyje. Seka Glinkos 
pasiliuosavimas iš auksuoto 
narvelio iš ponios žmonos kon
trolės. Susiranda jauną laimę, 
meilę ir džiaugsmą, bet ne il
gam, mylėtinos mirtis nutrau
kia, kaip jam tuomet atrodė, 
viską. Tačiau dar liko muzika 
ir liaudis. Tos dvi meilės 
palieka Glinkai ištvermės 
venti ir kurti.

Filmą jautriai graži ir 
gražios muzikos, dainų ir
paprastų scenų, vaizduojančių 
tas sąlygas ir tą gadynę, ku
rioje Glinkai teko gyventi ir 
kurti. Pamatytina kiekvienam.

Šalta, šaltyn — taip galima 
apsklembti šiomis dienomis 
New Yorke esamą orą. Penk
tadienį temperatūra buvo nu
puolus iki 19 laipsnių, bet oras 
sausas, saulėta, gražesnio ne
reikia.

Tarp Alkio ir Negarbės

dar 
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Oscar Gannon, tėvas 6 vai
kų, turinčių amžiaus 17 mė
nesių iki 13 metų, uždirbęs 
per mėnesį $220, kaltinamas 
kaipo kriminalistas už gavi
mą iš labdarybės departmen- 
to pašalpos prisidengus ne sa
vo pavarde. Įdomu, kaip tie 
teisėtumo “angelai” išlaikytų 
vaiką už $1 dienai?

stu- 
tuo 

lais- 
gar-

Embassy Newsreel Teatruose

žinių ištraukėlės ir vaizduo
jamieji įvaidinimai filmose iš 
Japonijos, Graikijos, Franci- 
jos, Vokietijos ir mūs pačių 
šalies vietų.

pajėgia 
duoti k a c

Susanin” 
temoje

Mayfair Teatre

Vis teberodo “Gentleman’s 
Agreement,” įdomią ir visuo
meniškai reikšmingą filmą. 
Gregory Peck, Dorothy Mc
Guire ir John Garfield vado
vaujamose rolėse.

ig įstate nu te

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
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August Podžius, 65 m 
žiaus, gyveno 1676 Linden St., 
Brooklyne, mirė gruodžio 21 
d., Wyckoff Heights ligoninė
je. Kūnas pašarvoias grab. 
J, Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks gruodžio 26 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną ir ki
tas gimines. Laidotuvių parei
gomis rūpinasi Garšvos laido
tuvių įstaiga.

Išplėšė $100,000 Geriausio Būdas Gauti
Vertės Brangumyny Vyrą-Patek Nelaimėn!
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Barbora Valaitis, 57 ^m. am
žiaus, mirė gruodžio 21 dieną, 
namuose, 99-35—217th Street, 
Queens Village, L. L, kur ir 
kūnas pašarvotas. Laidotuvės 
įvyks gruodžio 24 d., Kalva
rijos kapinėse. Velionė pa
liko nuliūdime vyrą ir kitas 
gimines.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi Garšvos laidotuvių įstąi-. 
ga.

šiuno reikalu komiteto po
sėdyje dalyvavo miesto 14-to 
distrikto politinės partijos va
das D r. Joshua H. Friedman. 
Svečias sakė: i

Lietuviai yra gausiai apsi
gyvenę šioje apylinkėje; čia 
jūsų draugijos, kliubai, ir ki
tos įstaigos; iš anos pusės van
denyno jūs suvažiavote ir su
kūrėte savo gyvenimą 
dalyje * miesto. Tad, ar
ta keltis- su paminklu į kitą 
miesto sekciją, kame ir pa
tiems bus keblu aplankyti sa
vo garbingus lakūnus. Pamin
klai taikomi statyti prie žmo
nių judėjimo, prie didelio ke
lio ar tako, kad praeiviai ga7 
lėtų juos patėmyti. Taipgi 
primine, kad šis miesto kraš
tas išvaizdoje numatomas pa
kilti, nes už keleto gatvių nuo 
Piliečių Kliubo jau vedamas 
platus kelias važiuotėi.

Užbaigoj sakė:
Norint komitetui teirautis 

apie minimas vietas, sutinka 
tarpininkautu ir pagelbėti pri
eiti prie miesto aukštesnių 
pareigūnų.

Susirinkimas išrinko komite
tą ir pavedė jam toliau rū
pintis dėl užbrėžtos paminklui 
patogesnės vietos. . Susirinku
sieji rimtai ir gyvai diskusavo 
šiame reikale; kalbėjo: Sofi
ja Petkus, B. Spudienė, adv. 
S. Bredes, P. Kyrius, D. Palu
kas, M. Stakovas, K. Kundro
tas, V. Brazaitis, Jos. Pe
terson, Jos. Ambrozaitis, G. 
Danielevičienė. Pirmininkavo 
J. šaltis.

Korešt>. J. Š.

PARDAVIMAI
Aliejumi ir gasU kūrenamas pe

čius (combination), pilkas, mažai 
vartotas, parduodame už prieinamą 
kainą. Kreipkitės po adresu: 64-45 
Perry Ave., Maspeth, N. Y.

(297-298)
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.
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VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ |
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- « 
lonu. Mandagus patarnavimas. ;;

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 8
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. fį

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską. ę

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. a
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Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES •

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
g Peter Ka/pislcas <

įvairybe koštu- ’ 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo,

? Graži 
? miškų 
tf nelčm 
L American
? Laikrodžiai Longines,
į? Bulovą, Gruen, Hamil- 
tf ton, Benrus, etc. Vė- 
£ liausiu madų Moterį) 
<■ ir Vyrų Daimontiniai 
j? žiedai.
j* Atlikite savo pasirin- 
Š kimą dabar. Rankpi- 
rf iilgiai jums palaikys 
£ by., kurį daiktą iki 
” Kalėdų.

L Linksmų Kalėdų ir 
f 'Laimingų Naujų Metų 

visiems mūsų Patro- 
įt nams!

Now is the lime to choose the perfect gift 
...a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

Į Fotografas |
!, ves-Q 

grupių ir pavienių.
Iš senų" ] 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 1 esant 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- « 
geidaujama. Tai-g 
pogi atmaliavoiua 
įvairiom spalvom. 3 

| JONAS STOKES | 
g 512 Marion St., Brooklyn « 
SfllampRfl Broadway ir Stone Ave., priert 
» Chauncey St., Broadway Line. $ 
ft Tel. GLenmore 5-6191 5

ŠGERI PIETŪS!) 
| Kada norite gerų pietų, § 

kreipkitės į

Fotografas
gTraukiu paveikslus familijų 
Iftuvių, kitokių
M

UP-TO-DATE

BARBER SHOP |
ANTANAS LEIMONAS «

Savininkas w

306 UNION AVENUE |
GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

g DANTŲ GYDYTOJAS' |

^Dr. A. Petrikai
wwwy

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir«

v
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Trys ginkluoti plėšikai 

laikę ir surišę Albert Zakin, 
dalininką auksoriaus krautu
vės, esančios 59Ž Fifth ‘Ave., 
New Yorke, atėmė iš jo $100,- 
000 vertės brangumynų. Api
plėštasis pasiliuosavęs iš raiš
kių bėgiu apie poros minutų, 
tačiau plėšikai jau buvo dingę 
minioje svieto, - praeidinėjan- 
čio šalygatViais, žiūrinėjan- 
čio languose išstatytų dalykė
lių. ’ ‘ ‘

Zakin buvęs ką tik sugrį
žęs iš Lakewood, N. J., su 
tais brangųmynais, kur jie bu
vę nuvežti parodyti per šven
tadienį ir parvežami atgal į 
New Yorką . Jį plėšikai susi
tiko namo koridoriuje. 

--------------------------1___  

Laidotuvės 
šv. Jo- 

Velionė paliko
Pranciškų ir ki-

su- Mūsų šalyje, pasirodo, 
daug geraširdžių žmonių 
laimingam, ypatingai jei 
nelaiminguoju pasitaiko graži, 
jauna mergina.

yra 
ne
tilo
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Gražiai italaitei Marijai 
Formicola gelbėti iš Ellis 
land jau atsirado desėtkai 
minaičių su advokatais ir 
stato bonais, norinčių ją
savinti. Atsirado pasiūlytojas 
vesti vienas, tačiaii, tam dar 
nespėjus prieiti ją pamatyti ir 
įteikti pripirktas. dovanas, ra
dosi, sakoma, jau daug tokių 
pasiūlymų.

Marija, kaip jau 
buvo minėta, atvyko 
jos vestis su buvusiu 
su kuriuo susipažino
Įėjo jam esant Italijoje, bet 
rado jau palaidotą, užsimušu- 
sį auto nelaimėje. Jai gręsia 
deportavimas, jei atitinkamos' 
įstaigos nepaklausys prašymo 
ją čia palikti.

SfS/z '

Man’s BULOVĄ...richly styled 
.i.always accurate and depend
able 0S2.SO

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17icwel». £33.7S

221 South *4111 Street 
BROOKLYN,, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

s?

»<> 
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I Adam V. Walmus, D.D.S.1
w DAKTARAS-DENTISTAS ®

I Lorimer Coffe Shop s
I

| 417 Lorimer Street |
B Laisvės Name ža M.

K

virtos'

SKELBKITĖS LAISVĖJE

pareigomis rūpi- 
laidotuvių sįtai-

pirmiau 
iš Itali- 

kariškiu, 
ir įsimy-

I
Frank Domikaitis

Savininkas

v g

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650—5th Avė., kamp. 19 St.«
BROOKLYN, N. Y. 1

Te!. SOuth 8-5569 |

'j

Pranciška Shuipis, 71 metų 
amžiaus, gyveno 391 S. 5th 
St., Brooklyne, mirė gruodžio 
21 d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. J.- 
Garšvos įstaigoj, 231 Bedford

Avė., Brooklyne. 
įvyks gruodžio 26 d 
no kapinėse, 
liūdesyj vyrą 
tas gimines.

Laidotuvių 
naši Garšvos 
ga.

Brooklyn, N. Y.

^Kvepiančiai keptos ir
| mėsos valgiai. Taipgi dar- g žovių ir pieninių valgių g .gražus pasirinkimas.

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
! Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn .

6 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Gruod. 23,




