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Suomija 
Amerikoje 
skolos. Veikiausiai ir gaus. Toj 
krašto fašistai du kartus šalį' 
įtraukė karau prieš Sovietų ' 
Sąjungą ir įstūmė į didelį v a r- j 
gą ir skurdą.

Suomijoj ministerių pirmi
ninkas J. K. Paasikivi dėkin
gai atsiliepė, kad Sovietų Są
junga pratęsė ant dviejų me- | 
tų laiko Suomijos atsimokčji- j 
rną už padarytus darbo žmo-( 
nių valstybei nuostolius.

Plieno Darbininkai 
Nutarė Streikuoti 
Del Algų Priedo

tui
suprasti iš I

Pittsburgh, Pa. — Apie 
. 1700,000 CIO Plieno Darbi- — i t '

i ninku Unijos narių trečia-
: dieni milžiniška balsu dau
guma įgalino savo vadus pa
skelbti streiką, jei plieno- 
geležies kompanijos atmes

Kokios “demokratijos 
čiai nori, galima
Anglijos ir Amerikos veikimo 
prieš Indonezijos, Indo-Chiuų. 
Chinijos ir Persijos žmones.

New York Times po rinki
mų Austrijoj sušuko: “Austei-1 reikalavimą tinkamai pa- 
ioj balsavimai buvo demokra- i kelt darbininkams algą. Ra
tiniai.” Kodėl jie buvo demo
kratiniai? Todėl, kad ten re
akcinės partijos laimėjo.

Reakcininkas

'Anglijos atsisakymas Įleisti daugiau žydų Palestinon, kaip to reikalauja dau
gelis organizacijų, sukėlė neramumu pačioje Palestinoje. Čia matoma policija ir 
kariškiai su ginkluotais trokais prie Tel-Aviv banko stovint sargyboje, laukiant 
riaušių.

-

Byrnes Užgyrė Gen 
Hurley'o Karinę Po

litikę Chinijoje
Savo pareiškime genero

las Hurley, žibalinis milio- 
nierius, pasakojo, kad Ame
rikos valstybės departmento 
dalis rėmus “komunistų 
(Sovietų) imperializmą.”

Republikonai Perstato Ame
riką “Japonų Užpuolike”matiniai unija reikalauja 

pridėt po $2 kiekvienam per 
diena. Bet streikas dar ne
skelbiamas. Jis apimtų be- 

generolas veik 2,000 fabrikų 27 valsti-
Chiang Kai-shekas, gaudamas jose.
Jungt. Valstijų karo jėgas pa- ______________
galbai prieš Chinijos denio- į SURABAYA ESANTI JAU i 
kratiją ir liaudį, pasidrąsino.
Jis šaukia, kad nebus “pasi- 
gailėjimA komunistams ir ban
ditams.” Ir tame jis 
cialistas, juk tai jo 
šimtus tūkstančių 
žmonių yra nužudę,
nukirtę bėgyj dešimties metų j 
karo prieš “komunistus”.

yra spe- 
budeliai | 
Chinijos .

galvas i

ANGLŲ UŽIMTA
Batavia, lapkr. 29. —An

glai pranešė, kad jie jau 
pilnai užėmę Surabaya did
miestį ir uostą Indonezijos 
saloje Javoje.

Tarp Baltpjy Amerikonu 
Ir Rusu, -- Rašo Negras

Niekšiškiausi UNRRA
Šmugelninkai

Japonai iš Anksto Pranešė 
Lotynu Amerikai, kad Jie 

Puls Jungtines Valstijas

Begėdiškai apsivertė An-Į 
glijos socialistai — darbiečiai. i 
Kada ėjo rinkimų kampanija, 
tai jie tada smerkė tores ir jų 1 
vadą Churchillą už kišimąsi j j 
Graikijos reikalus, už tai, kad 
britai ginklų pagalba užkorė' 
Graikijos liaudžiai 
viešpatavimą.

Dabar tie patys “socialis-į 
tai’’, priešakyj su Mr. --------,
sako, kad būk britai nesikišo 
ir nesikiša į Graikijos vidaus 
reikalus. Tikri begėdžiai'

Šimtai Amerikonų ir 
Angly Nubausti už 
UNRRA Šmugelį

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
F. Byrnes lapkr. 28 d. pa
reiškė, kad jis ir preziden
tas Trumanas pilnai rėmė 
tokią politiką, kurią Chini- 
joj vedė buvęs Jungtinių 
Valstijų ambasadorius ge
nerolas P. J. Hurley.

Pasitraukdamas iš amba
sadoriaus vietos, gen. Hur
ley smerkė Amerikos vals- i * Washington. — Republi- 
tybės departmentą, kurio konai kongresinėje tyrinėji- 
nariai, girdi, sabotažavę komisijoje kartoja, būk 
Hurley’o pastangas. Pasak i Roosevelto valdžia savo pa- 
Hurley’o, tai valstybės de-' reiškimais išprovokavus Ja- 
partmento paskirti žmonės Į ponijos karą prieš Jungti- 
kaip jo padėjėjai pritardavę 'nes Valstijas.
chinų komunistams. O Hur- : (New Yorko Times dėl to 
ley visomis galimomis prie-j daro pastabą: “Republiko- 
monėmis stengėsi padėti vi- ‘ nai faktinai jieško įrody- 
durinės Chinijos valdovui i mų, kad galėtų perstatyt 
Chiang Kai-shekui nuslo-! Ameriką kaip Japonijos už- 
pint komunistus. t .puolikę.”)

Dekonas H. Johnson iš Can
terbury, Anglijos, kuris dabar 
lankosi Amerikoj, mano, kad 
nepaisant visokių reakcijos 
skymų, o už'10 metų Europa 
bus socialistinė.

Jis sako, kad Sovietų Sąjun
gos milžiniškus atsiekimus .eko
nominiame, kultūriniame ir 
kariniame lauke joki šmeižtai 
negalės nustelbti ir nuo liau
dies paslėpti.

Berlynas, lapkr. 29. — 
fašistų Karinė talkininkų vyriausy- 

, . • bė Vokietijoj areštavo, pa
šoma is-> varg ig tarnybos bei suspen- 

evin’! davo daugiau kaip 600 as
menų, kurie, tarnaudami 
tarptautiniam UNRRA pa
šalpų fondui, varė šmugelį 

; to fondo atsiunčiamais reik
menimis. Daugiausia tai bu
vo amerikonai ir anglai. At
gabentus UNRRA maisto 
dalykus ir drabužius jie vo- 

• gė ir brangiai pardavinėjo 
juodojoj rinkoj.

Negras korespondentas ir 
rašytojas Roi Ottley prane
šė iš Austrijos sostinės Vie
nos, jog amerikiniai negrai 
kareiviai ir raudonarmie
čiai draugauja ir broliauja- 
si, bet “baltųjų amerikonų 
santykiai su rusais labai 
blogi; baltieji Amerikos ka
riai šneka apie karą prieš

Įsakyta Anglam Šaudyt 
Indonezų Patrijotus, kai 

Tik Juos Pamatys

Herford, Vokietija, lapkr. 
29. — Galva UNRRA, tarp
tautinės pašalpų organizaci
jos, žinių skyriaus, newyor- 
kietis Leonas J. Margolin 
pavadino “niekšiškiausiais 
sutvėrimais” tuos UNRRA 
tarnautojus - pareigūnus, 
kurie vogė fondo atsiunčia
mus pavargėliams reikme
nis ir pardavinėjo juodojoj 
rinkoj.

Fondo administracija pa
šalino, areštavo bei suspen
davo daugiau kaip 600 to
kių šmugelninkų Vokietijos 
srityse, užimtose ameriko
nų, anglų ir francūzų. Tų 
žulikų dauguma amerikonai 
ir anglai.

Washington. — Japonija 
jau 1941 m. pavasarį aiš
kiai leido suprasti Pietinės 
Amerikos diplomatams, kad 
japonai ruošiasi karui prieš 
Jungtines Valstijas. Tatai 
liudija dokumentai ir kiti 
parodymai, kuriuos dabar 
svarsto kongreso komisija. 
Ji jieško Perlų Uosto už
puolimo kaltininkų.

Teismas Įgalino Kom
panijas Skyst Unijy 
Vadus už Nuostolius

Trumanas Pareiškė 
Galima Susitarti su 

Sovietų Sąjunga

Ko Siekia Suomijos 
Komunistai Namie 

Ir Užsieniuose

Tučių spauda tik ir šaukia, 
kad Tarybų Sąjunga kišasi j 
Rumunijos, Bulgarijos ir kitų 
rytinės ir pietinės Europos ša
lių reikalus. Tuo riksmu nori 
paslėpti Wall stryto milionie- 
rių ir Washingtono ponų in
tervencijos politiką į Chinijos, 
Indonezijos, Pietų ir Centrali- 
nės Amerikos šalių reikalus.

Pagaliau, Amerikos kišima
sis į Rumunijos, Bulgarijos ir 
Lenkijos, tai yra Tarybų Są
jungos pasienio šalių, reikalus 
tik parodo, kaip Mr. Byrnes 
nori diktuoti turčių 
visame pasaulyje.

FORDAS SIŪLO PO 
$5 BAUST STREI-

KIER1 UŽ DIENį
Detroit. — Fordo auto

mobilių kompanija pareika
lavo, kad CIO unija sutiktų 
po penkis dolerius dienai 
baust kiekvieną darbininką, 
kuris dalyvautų “neteisėta
me” streike. Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos direktorius R. T. Leo
nardas atsakydamas pareiš
kė, jog unija lygiai priešin
ga sauvališkiems, jos neuž- 
girtiesiems streikams, kaip 
ir kompanija; tačiaus unija 

' nepriims Fordo siūlomos 
ponų po- piniginės baudos.
Ur u gu a j o ______________
kuris tie- .r/v.

politiką

Šią Washingtono 
litiką apibudino 
dienraštis “Debate”, ~ . -Tu

siai pareiškė, kad Jungt. Vals- CHINŲ KOMUNISTAI ŪŽĖ- 
tijos sutartis su Centralinės 
ir Pietinės Amerikos šalimis 
naudoja tų šalių pavergimui, 
padarymui savo paklusniomis 
kolonijomis.

Sovietų Sąjungos darbo uni
jų dienraštis tą pareiškimą 
perspausdino, p r i m i ndamas 
Mr. Byrnes’ui ir 
jie nėra jau toki 
bando nuduoti.

MĖ GELŽKELIŲ CENTRĄ

Batavia, Java. — Tauti
nis indonezų komitetas siū
lė anglams paliaubas tam 
tikram laikui. Anglų gene
rolas N. MacDonald atsakė: 
Turi pasitraukt visi indone- 
zu kovūnai iš Javos sosta- 
miesčio Batavijos šiaurinės 
pusės. Anglam įsakyta šau
dyt visus tokius Indonezijos 
patrijotus, kai tik anglai 
juos pamatys toje miesto 
dalyje. Anglam taip pat į- 
sakyta šaudyt indonezus, 
kurie tik artinsis prie japo
nų pozicijų Bandung mies
te.

Indonezų vadai negalėjo 
priimt tokių angliškų pa
liaubų.

PAŠALINO KOMUNISTĄ 
MOKYTOJĄ, ATOMISTĄ

Lewis Balamuth, fizikos 
mokytojas New Yorko Mie
sto Kolegijoj, tapo pašalin
tas del to, kad jis esąs ko
munistas. Pirmiau Bala
muth pusantrų metų tarna
vo kaip patarėjas valdiniuo
se atomines bombos projek
tuose.

Nusmerktas Mirti Anglijos 
Ex-Ministerio Sūnus, Nacių

Agentas, Anglų Išdavikas
London. — John Amery, 

33 metų, sūnus buvusio An
glijos ministerio Indijai, 
prisipažino teisme kaltu ir 
tapo nusmerktas mirti kaip 
savo krašto išdavikas. Jis 
karo metu skleidė propa
gandą per nacių radiją ir 
bandė suorganizuot anglus 
belaisvius į “Šv. Jurgio Le
gioną” karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Chicago. — Federalis ap
skričio apeliacijų teismas 
priėmė Pullmano vagonų 
statymo kompanijos skundą 
prieš septynis vadus CIO 
Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos lokalo num. 2928. 
Kompanija skundžia juos 
už “apšmeižimą”, ir reika
lauja miliono dolerių atlygi
nimo. Mat, unijos laikraštis 
Keel kritikavo didelius 
kompanijos skelbimus ir ra
šė, kad kompanija eikvoja 
savo dalininkų pinigus. Šis 
teismo patvarkymas reiš
kia, kad ir kitos kompanijos 
galės užvest panašias by
las.

Washington, lapkr. 29. — 
Prezidentas Trumanas s&kė 
reporteriams, kad jeigu 
veiks Jungtinių Tautų Or- 
ganiacija, tai daugiau nerei
kės konferencijų tarp jo, 
Stalino ir Anglijos premje
ro. Jis užginčijo pasakoji
mus, kad Sovietų politika, 
girdi, vedanti į karą. Prezi
dentas pareiškė, jog jis ne
tiki, kad Sovietų politika 
kenktų susitarimui tarp 
ir Amerikos.

jų

CHIANGAS GAILISI
AMERIKOS AMBASA

DORIAUS HURLEY’O

kitiems, kad 
nekalti, kaip

Chungking. — Chinų ko
munistų armija atėmė iš 
Chinijos tautininkų kariuo
menės Peisiang miestą, ge
ležinkelių centrą, 195 mylios 
į pietus nuo senosios sosti
nės Peipingo, kaip pripaži
no Chiang Kai-sheko val
džia.

Kada Japonijos imperialis
tai užpuolė anglus Malajų 
pussalyj, tai britai imperialis
tai tuojau paleido komunistus 
ir liaudieČius iš kalėjimų. Ko
munistai malajiečiai tiesiai iš 
kalėjimų vyko į frontą kovai

prieš japonus.
Dabai; kada japonai sumuš

ti, tai britai gaudo komunis
tus ir malajiečius ir vėl grūda 
į kalėjimus. Tokia, tai yra bri
tu imperialistų “demokratija”.

Auto. Darbininkų Unija 
Kreipiasi į Trumaną
Detroit. — Automobilių 

Darbininkų Unija atsikrei
pė į prez. Trumaną, kad pa
veiktų General Motors au
tomobilių fabrikantus derė
tis su unijos atstovais dėl 
algų pakėlimo ir streiko 
baigimo.

(Prez. Trumanas ^ketvir
tadienį ragino General Mo
tors tartis su unija.)

TIK PUSĖ JAPONŲ SEI
MO PRITARĖ CARUI 
Tokio, lapkr. 29. — Japo

nų premjeras Shidehara 
kalbėjo seime už tokią “de
mokratiją”, kur būtų palai
koma Japonijos imperato
riaus vyriausybė. Tik pusė 
seimo atstovų plojimais pa
sveikino tą premjero pareiš
kimą.

Ike Kaltina Franci ją
Gen. Eisenhower kaltino 

Franciją, kad jinai kliudo 
talkininkams tiksliai su
tvarkyti dalykus Vokietijo
je.

Trumanas sakė, mažiau 
darbininkui streikuoja, ne
gu buvo bijota.

Chungking.'— Vidurinės 
Chinijos valdovai su Chiang 
Kai-sheku pryšakyje apgai
lestauja, kad pasitraukė 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius generolas Pat Hur
ley. Antra vertus, Chi
ang Kai-sheko valdžia jau
čiasi pagerbta, kad prezid. 
Trumanas paskyrė Chinijai 
generolą George C. Mar- 
shallą kaip specialį Ameri
kos atstovą su ambasado
riaus laipsniu. Gen. Mar- 
shallas karo metu buvo 
Jungtinių Valstijų armijos 
štabo galva.

Helsinki. — New Yorko 
Times korespondentas kal
bėjosi su veikliu suomių ko
munistu Ville Pessi apie jų 
partijos siekimus. Pessi sa
kė: Komunistai nori drau
giškos santarvės tarp Suo
mijos ir Sovietų Sąjungos. 
Jie pageidauja gerų santy
kių su visais demokratiniais 
kraštais ir tikisi, kad Suo
mija bus priimta į Jungtin. 
Tautų Organizaciją. Nami
nėje politikoje suomių ko
munistai stengiasi pagerin
ti ūkį ir žemdirbių gyveni
mą. Dabartinė Suomijos 
konstitucija gana gera, bet 
reikėtų pataisyt seimo vei
kimo tasykles ir įvest dau
giau demokratijos.

■ -“Mes norime nepriklau
somos Suomijos”, sakė Pes
si: “Niekuomet mes nepar- 
davėme ir neparduosime sa
vo nepriklausomybės. Da
bartinė valdžios programa 
gera, ir Komunistų Partija 
ištikimai rems šią valdžią.”

Suomių Komunistų Par
tija dabar turi daugiau 
kaip 20,000 narių ir 40 savo 
atstovų seime. Pirm karo ji 
turėjo apie 2,500 narių.

Amerikoj dabar yra 540,- 
000 streikieriip

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Per audrą New Yorke 
žuvo du asmenys.

HURLEY PAVARĖ SAVO
PADĖJĖJUS CHINIJOJ

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

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai 
4466 
3690 
3342 
3245 
2741 
2386
1316 
1194 
1163 
1064

UNRRA Pašalpos Gau
sią ir Cliiny Komunistai

Shanghai. — Buvęs Jung. 
Valstijų aYnbasadorius Chi
nijai, genėrolas Patrick J. 
Hurley pavarė iš tarnybos 
visus kitus atstovybės na-

Chungking. — Vidurinės , rius, kurie tik nesutiko 
Chinijos valdžia pasižadėjo taip remti vidurinės Chini- 
pristatyt ir chinų komunis- jos valdovą Chiang Kal
tams tinkamą dalį reikme- sheką, kaip Hurley norėjo, 
nų, kuriuos atsiunčia tarp-' Jau nuo pirmiau žinoma, 
tautinis pašalpų fondas ! kad gen. Hurley nepraleido 
UNRRA. Komunistų vadai Į jokių savo ambasados narių 
ketino nekliūdyt vidurinės pranešimų, kurie kritikavo 
Chinijos pareigūnų, kurie ^Chiang Kai-sheko valdžios 
atvyks UNRRA reikalais. | betvarkę ir diktatūrą.
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Generolas Hurley Atstatytas
Jau daugiau negu aišku, kad dabarti

nė Jungt. Valstijų politika Chinijoj, kur 
mūsų laivynas, orlaivynas, marinai, ar
mija remia reakciją prieš Chinijos liau-

> dį, grūmoja ne vien įtraukti Ameriką į 
ilgą karą, bet ir uždegti naują pasauli
nį karą.

• Amerikos ginklai, trokai, amunicija, 
aprėdalai ir lėktuvai pervedami genero
lui Chiang Kai-shekui karui prieš demo
kratiją. Tik vienu kartu iš Indijos ir 
Burmos perskridinta net 700 Amerikos 
karo ir transporto lėktuvų. Jau net pati 
aršiausia kapitalistų spauda nedrįsta sa
kyti, kad mes nesikišame į Chinijos vi
daus reikalus; ji sako, kad Amerika “re
mia centralinę valdžią”, arba “remia an- 
ti-komunistinį sparną”. Net New Yorko 
Herald-Tribune, republikonų dienraštis 
ir tai sako, kad tokia Washingtono poli
tika — karas prieš komunistus, prieš de
mokratiją, — negali padėti pasaulyj iš
laikyti taiką.

Kas už tai atsako: Washingtono vy
riausybė, ar Amerikos generolai, politi
kai ir admirolai, esanti Chinijoj? Iš visko 
atrodė, kad Jungt. Valstijų atstovas ge
nerolas Patrick J. Hurley, kuris ėjo am
basadoriaus pareigas, sauvališkai vedė 
tą politiką taip, kaip jis norėjo, o ne, 
kaip prezidentas jam nurodė.

Atvirai už pilną pagalbą reakcininkui 
generolui Chiang Kai-shekui kalbėjo ir 
Amerikos karo jėgų komandierius Chi
nijoj generolas A. C. Wedemeyer. Atro
dė, kad jie kaip koki sukilėliai rėmė re
akciją, kad tik Jungt. Valstijas įtraukus 
į karą prieš Chinijos liaudį, o gal ir So
vietų Sąjungą.

Prieš tai pradėjo kelti protestus uni
jos, demokratinės organizacijos, visi 
kam laisvė brangi. Naujo karo nenori 
nei kareiviai, nai marinai, nei lakūnai, 
nei demokratin. nusistatę piliečiai. Kong
rese prieš tą intervene, politiką išstojo 
kongresmanai H. De Lacy, J. M. Coffee, 
C. R. Savage ir kiti, reikalaudami at
šaukti Amerikos jėgas iš Chinijos. Gal 
būt, to pasekmėj generolas P. J. Hurley 
atstatytas iš ambasadoriaus vietos ir 
ambasadorium paskirtas generolas G. C. 
Marshall.

Gen. P. J. Hurley, pasitraukdamas, iš
leido pareiškimą, kuriame smerkia tūlus 
vyriausybės narius, kaipo “raudonus.”

Turėsime vilties, kad šios pakaitos pa
keis Jungt. Valstijų politiką linkui Chi
nijos, kad bus atšaukta mūsų karo jėgos 
iš tos šalies, kad mes būsime su Chinijos 
demokratija, o ne su reakcija.

. * Į ,. .. ,Ą':

karų ir japonams iš rytų paimti Indiją. 
Bet Sovietų Sąjunga ir Britanija bend
rai, 1941 metais, pasiuntė karines jėgas 
į Iraną ir apvalė jį nuo nacių agentų.

Karo metu per Iraną buvo gabenama 
Amerikos ginklai ir amunicija į Sovietų 
Sąjungą, šiaurinėj-vakarinėj dalyj -— 
Azerbaidžane stovėjo Raudonoji Armija, 
pietinėj ir visų Persijos Užlajos pakraš
čiu britai ir amerikiečiai.

Pagal sutartį, Raud. Armija turi pa
sitraukti iš Azerbaidžano su kovo 2 d., 
1946 metais. Tąt turi padaryti ir britai, 
bet tikrumoj jie, valdydami Anglo-Ira- 
nian Oil Co., ir Jungt. Valstijos, remian
čios Anglijos politiką ir turinčios ten 
Soncesijų žibalo reikaluose, bei valdyda- 

ios oro kėlius, turėdamos orlaukius ir 
kitas priemones, pilnai nepasitrauks. Da
lis jų jėgų pasiliks, neva tų įmonių ap
saugojimui.

Kada Azerbaidžane stovėjo Raudonoji 
Armija, tai darbo žmones daugiau paty
rė, kaip jie gali gyventi be ponų ir ka
pitalistų, daugiau pasidrąsino ir pasijuto 
laisviau. Pradėjo organizuotis demokra
tinės . partijos ir reikalauti žmoniškes
nių teisių. Irano vyriausybė metė žanda
rus ir kareivius išdraskyti tas demokra
tines organizacijas. Azerbaidžaniečiai 
atsakė sukilimu, reikalaudami savivaldy
bės ir demokratinių teisių. Sukilėliai lai
mi, nes jiems padeda darbo liaudis. Jų 
armija maršuoja linkui Teherano, Irano 
sostinės, kad nuvertus reakcinę valdžią. 
Azerbaidžano liaudis turėjo sušaukusi 
kongresą. Kongresas pasisakė už savi
valdybę, už demokratiją, už pagerinimą 
•darbininkų ir valstiečių gyvenimo.

Irano reakc. vyriausybė atsišaukė pagal
bos į Angliją ir Jung. Valstijas. Tuojau 
Mr. Byrnes ir Anglijos “socialistų” val
džia padarė pasiūlymą Sovietų Sąjungai, 
kad jie “ištrauks” savo armijas ir reika
lauja, kad Raudonoji Armija būtų iš
traukta iš Irano iki sausio 1 d., 1946 me
tų. Kviečia “nesikišti į kitos šalies vidaus 
reikalus.”

Kaip tokią Washingtono ir Londono 
ponų politiką suderinti? Amerikos karo 
laivynas, orlaivynas ir marinai faktiškai 
veda karą prieš Chinijos žmones. Ameri
kos laivai atveža ir po kanuolių apsau- 
gąjškelia generolo Chiang Kai-sheko ar- 
mrf^, kuri ginkluota Amerikos ginklais 
ir aprūpinta mūsų amunicija. Mūsų ma
rinai saugo prieplaukas ir gelžkelius. 
Mūsų lėktuvai skraido virš chiniečių 
liaudies armijos. Mūsų generolai ir ofi- 
cieriai mokina ir vadovauja reakcijos 
armijai.

Britai .imperialistai karą vedą prieš 
Indonezijos, Indo-Chinijos ir Palestinos 
žmones. Jų laivynas, orlaivynas ir armi
ja kasdien tūkstančiais žudo žmones, ku
rie nori patys valdytis ir nori laisvės.

Bet Irano reikale jie siūlo Sovietų Są
jungai ištraukti Raudonąja Armiją, kuri 
atsisakė leisti Irano va 
Azerbaidžaną karui prieš;
dėl tokis skirtumas Londonodr Washing
tono nusistatyme? Todėl, kad Irane eina 
demokratinės darbo liaudies sukilimas.

s armiją į 
Helius. Ko-
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Antrojo Demokratinių Amerik.
Lietuvių Suvažiavimo Protokolas

(Pabaiga)
Kalba J. Tomsonas apie Russian War 

Relief ir apie jo atstovų parvežtą ra
portą iš Tarybų Sąjungos, — nurodo 
kokių reikmenų ten labiausia trūksta.

Kalba D. Petrauskas iš Clevelando, J. 
Skliutas iš Worcesterio, J. Urbonas iš 
Pittsburgho, J. Urbonas iš Grand Rapids, 
Giraitienė iš Hartford, W. Yurkevičius 
iš Montello, A. Varnas iš Grand Rapids 
ir

£
1
*

Kodėl Sukilo Irano Žmonės?
Iranas arba Persija yra vakariniame- 

šiauriniame kampe Azijos, į pietus nuo 
Sovietų Sąjungos. Iranas užima 628,000 
ketv. myliu plotą, veik lygus trims plo
tams Franci jos, bet gyventojų yra tik a- 
pie 16,000,000. Tautiniai jie dalinas į ira
niečius, azerbaidžaniečius, afganiečius įr 
kitas mažumas. Religija vyrauja maho- 
metoniška. . K

Iranas nuo sęniai yra pusiau Anglijos 
kolonija, nes anglai ten turi Anglodra- 
nian Oil Co., kuri ne vien užsiima žibalo 
gamyba, bet ir Persijos Užlajoj valdo 
prieplaukas, yra pravedus gelžkelius ir 
taip veikia į Irano valdžią, kad jinai tapo 
paklusni Anglijos tarnaitė. Iš Irano bri
tai darė užpuolimus ant Sovietų Sąjun
gos laike revoliucijos, buvo užgrobę ži
balo šaltinius Baku srityj ir žvėriškai 
šaudė sovietinius žmones.

Kada Hitleris ir Japonijos imperialis
tai ruošėsi karan, tai naciai prigrūdo į 
Iraną tūkstančius savo agentų, kurių 
tikslas buvo paimti galią į savo rankas ir 
taip padėti vokiečiams,ginantiems iš va*

Karas Pasibaigė, Bet Mūsų 
Sūnūs Dar Miršta

i . . , .Jau trys mėnesiai, kaip pergalingai 
karas baigėsi prieš Japonijos imperialis
tus. Tėvai ir motinos, broliai ir seserys, 
žmonos ir mylimosios, kurių artimi buvo 
karo fronte prieš Japoniją, lengviau at
siduso tikėdami, kad jie išliko gyvi.

Bet Jungt. Valstijų intervencija į Chi
nijos naminį karą, Amerikos generolų ir 
politikų noru likosi mesta mūsų sūnūs 
karui prieš demokratiją. Virš 60,000 
Amerikos marinų saugo prieplaukas, ke
lius, gelžkelius ir perveža reakcionie- • 
riaus generolo Chiang Kai-sheko jėgas 
prieš liaudies jėgas.

Amerika suteikė generolui Chiang 
Kai-shekui ginklų, amunicijos, trokų, ap- 
rėdalų, maisty ir tūkstančius oficierių, 
kurie lavina reakcijos armiją. Buvo pra
nešta, kad Amerika suteikė 8,0Q0 karo 
lėktuvų ir 19,000 karo trokų.

Atėjo žinią, kad vienu kartu iš Indi
jos ir Burmos amerikiečiai lakūnai nu
skrido į Chiniją, kad jai perdavus 700 
karo lėktuvų. Beskrendant, susikūlė 11 
lėktuvų ir visi jų lakūnai žuvo! Žuvo tie, 
kuriuos tėvai ir jų artimi jau laikė išli
kusiais -gyvais ir laukė sugrįžtant!

Ir tai tik pradžia. Jeigu ši intervenci
jos politika nebus pakeista, tai greitai a- 
merikiečiai vėl mirs šimtais ir tūkstan
čiais kasdien, kad ant Chinijos liaudies 
sprando pasodinus reakcininką genero
lą Chiang Kai-sheką.

Broliai ir sesės SLA na
riai! SLA nominacijos į P. 
T. dabar eina. Per daugelį 
metų didžiuma SLA narių 
nieko negalvodami nomi
nuodavo ir balsuodavo į P. 
Tarybą tokius kandidatus, 
kuriuos nariams piršo, ar 
patys piršosi, savo rūšies 
politikieriai. Dėlei propa
gandos už save, už savo rū
šies kandidatus išleisdavo 
visokius lapelius, balotų pa
vyzdžius ir taip toliau. Di
džiuma SLA narių, būdami 
geros širdies, pasitikėjo 
jiems, pasitikėjo jų gra
žiems žodžiams ir išrinkda
vo juos į P. T. t.’-

Dabar, po daugelio metų 
SLA gyvavimo, po daugelio 
metų vienos ar kitos grupės 
Susivienijimo valdymo, pa
aiškėjo, kad tie politikieriai 
užsispyrusiai veržiasi prie 
Susivienijimo vairo, bet jie 
prasti šeimininkai būna. 
Geriausias tam pavyzdis, 
tai supirkimas blogų bonų, 
kurių buvo defoltuotų $250,- 
000.00 ir dėl kurių vėliaus 
reikėjo nurašyti tūkstančiai 
ir tūkstančiai dolerių nuo 
SLA knygų. Tai buvo skau
di to “biznio” pamoka, o 
betgi tas bonų biznis 
be sustojimo ir dabar, 
vynės” Nr. 25 sako, 
1944 m. pirkta bonų,
value, $225,000.00. Parduo
ta bonų, par value, $104,- 
500.00. Ant parduotų bonų 
turėjo nuostolio $9,240.03.' 
Ant parduotų bonų turėjo 
pelno $4,626.25. Tikrai pra
žudyta, prabizniavota Susi
vienijimo pinigų $4,613.78. 
O kur kitų metų tas pana
šus “biznis” ir nuostoliai 
Susivienijimo? Kas pelnija- 
si iš to “biznio”?

Taipgi reiktų pažvelgti į 
tas visokias keliones ir su
gaištis ir tuos' visus įvai
rius išmokėjimus, kurie ėjo 
per metų metus ir kur iš
mokėta šimtai tūkstančių 
dolerių SLA pinigų. Pavyz
džių tam yra labai labai 
daug, bet šiuo kartu jų ne
minėsiu.

Atsišaukiu į jumis, bro
liai ir sesės SLA nariai. Jei 
kada plačiai negalvojote, 
nemąstėte apie Susivieniji
mo vadovybę, apie Susivie
nijimo padėtį, tai dabar pa
žiūrėkite, kas privedė prie 
dabartinės katastrofiškos S 
LA padėties? Ar jūs sutin
kate, kad SLA seneliams 
nariams būtų užkrauta dvi
gubai ar trigubai’ didesnė 
mokestis? Ar jūs sutinkate, 
kad narių pomirtinė būtų 
numušta per pusę?

Aš esu tikras, kad kaip 
aš, taip ir jūs su tuo nesu
tinkam. Kad atbudavot 
SLA, kad pastatyt Susivie
nijimą į gerą tvarką, rei
kia naujos, reikia geros pa- 
sišventusios SLA Pildomo
sios Tarybos. Taigi nomi
nuokite ir balsuokite už 
šiuos SLA kandidatus:

Prezidentu: B. F. Kubi
lius, 188 kp. narys, Boston, 
Mass.

Vice-Prezidentu: J. žeb
rys, 136 kp. narys, Cleve
land, Ohio.

Sekretorium: S. Masyte, 
352 kp. narė, Detroit, Mich.

Iždininku: J. M. Mažuk- 
na, 86 kp. narys, Pitts
burgh, Pa.

Iždo Globėju: J. Miliaus
kas, 286 kp. narys, McKees 
Rocks, Pa.

Iždo Globėju: P. Jatul, iš 
Stoughton, Mass., 25 kp. 
narys.

Daktaru Kvotėju: Dr. J. 
T. Baltrušaitienė, 40 kp., 
Pittsburgh, Pa. • 
Kandidates į Iždo Globėjus,

J. Miliauskas. 
918 Woodward Ave. 
McKees Rocks, Pa.

K. Genys iš Scranton. t ' 
Traukiami suvažiavimo paveikslai. 
Trečia sesija uždaryta 1:05 v. dieną.

SESIJA KETVIRTA
Ketvirtą sesiją atidarė pirm. Kubilius 

2:40 vai. po pietų. Jis pranešė, kad šios 
sesijos pirmininku bus Ant. Vasaris, pa- 
gelb. — T. Žebraitis.

Pirm. Vasaris pakvietė mandatų ko
misiją su raportu. Raportavo A. Gilma- 
nas ir W. Černiauskaš. Jie pažymėjo, 
kad šį suvažiavimą sudaro 354 delega
tai nuo 200 organizacijų, turinčių 159,- 
796 narius. Jų raportas pažymi, kiek 
yra delegatų nuo LDS, ALDLD, SLA 
kuopų, įvairių kliubų ir lokalinių drau
gijų. Komisijos raportas priimtas.

R. Mizara duoda platų raportą apie 
tai, kas įvyko pastarųjų dvejų metų bė
gy, pažymi to laikotarpio išgyvenimus 
ir nurodo mūsų dabarties uždavinius. Jo 
pranešima^ vienbalsiai priimtas.

Iššaukiamas delegatų karo dalyvių 
pasirodymas. Scenoje pasirodo 14 tokių 
karo dalyvių ir 1 Ispanijos karo vetera
nas J. Nedvaras iš Chicagos.

T. Žebraitis perskaito karo veterano 
F. Vaitkaus laišką, kuriame pažymimi 
kai kurie jo patyrimai apie lietuvius 
pabėgėlius Vokietijoj.

Iššaukiami pakalbėti veteranas Anta
nas Litvinas ir Mikas Batutis. Kiti karo 
veteranai dalyvauja scenoje: Chas Priz- 
mont iš Braddock, Stanley Paulauskas 
iš Pittsburgh, Geo. D. Lekavich iš N. S. 
Pittsburgh, Edw. Kavalauskas, Leonas 
Jonikas ir Vytautas Plonaitis — iš Chi
cagos, Joseph Usic iš Shenandoah, Karl 
Kishkiunaš iš Hartford, Chas. Juodaitis 
iš Detroit ir Matt Šolomskas iš Brook
lyn.

Iššaukti pakalbėti: Biruta Geraltaus
kaitė, Matt Šolomskas, Mildred Janonis, 
Tex Žebraitis, Mildred Čipas, Petras Ši
monis, Alex Vaizgela, K. Michelsonas.

M. Sukackienė skaito rezoliuciją, “At
sišaukimas į Amerikos lietuvių jauni
mą.” Rezoliucija vienbalsiai priimta.

D. M. Šolomskas duoda raportą iš or
ganizacinės komisijos veikimo. Jis per-

skaito tuo klausimu rezoliuciją ir Demo
kratinių Amerikos Lietuvių Centro vei
klos projektą. Rezoliucija vienbalsiai 
priimta. Nominuoti asmenys į Amerikos 
Demokratinių.Lietuvių Centrą: adv. K. 
Michelsonas, E. Mizarienė, M. šoloms
kas, J. Gasiūnas, Dr. J. J. Kaškiaučius, 
P. Buknys, A. Bimba, K. Petrikienė, R. 
Mizara, V. Bunkus, D. M. Šolomskas, T. 
Žebraitis, A. Vaizgela, M. Batutis, adv. 
S. Masytė, B. Geraltauskaitė, J. Žebrys, 
A. Bekevičiūtė, J. Sliekas, P. Zaleckas, 
St. Jasilionis, Naravas, A. Vasaris, adv. 
P. Šimonis ir M. Sukackiene. Kandidatai 
vienbalsiai užgirti.

Adv. K. Michelsonas skaito rezoliuci
ją prieš National War Fund teikiamą 
stambią sumą pinigų Lietuvos pabėgė
liams šelpti. Rezoliucija priimta delega
tų atsistojimu.

O. Lukauskaitė skaito telegramos tek
stą prez. Trumanui, reikalaujant atšau
kti Amerikos armiją iš Chinijos. Rezol. 
priimta vienbalsiai.

V. Andrulis skaito rezoliuciją prieš 
fašizmą. Rezol. .vienbalsiai priimta.

R. Mizara skaito rezoliuciją Tarybų 
Lietuvos atstatymo klausime. Rez. pri
imta vienbalsiai.

Adv. P. Šimonis skaito pasiūlymą, 
kad organizacijos centras pasirūpintų 
duoti radio pranešimus apie Lietuvos pa
dėtį. Pasiūlymas priimtas vienbalsiai.

M. Sukackienė skaito rezoliuciją, įver
tinant moterų darbą karo metu ir jų vei
klą Lietuvos šelpime. E. Mizarienė kal
ba apie rezoliuciją ir rezoliucija tampa 
vienbalsiai priimta.

Dr. Palevičius skaito rezoliuciją Chi
nijos klausime. Rezol. priimta vienbal
siai.

V. Andrulis duoda įnešimus: (1) pa- 
svėikinti Tarybų Lietuvos Klaipėdos di
viziją, (2) išleisti šio suvažiavimo‘dar
bų brošiūrą ir (3) pasveikinti tas gru
pes Lietuvoj, kurios prisiuntė šiam su
važiavimui pasveikinimus. Jo įnešimai 
tapo priimti.

Pasiūlyta, kad organizacijos centras 
išleistų specialius atvirukus, reikalau
jant prašalinti smetoninį atstovą šioje 
šalyje, P. žadeikį. Pasiūlymas priimtas.

U. Palevičienė, pasveikinimų skaity
mo komisijos narė praneša, kad su pa
sveikinimais atsiųsta viso pinigų $4,448.

J. Urbonas sveikino suvažiavimą nuo 
Liet. Piliečių Draugijos Komiteto.

Suvažiavimas baigtas ir jį uždarė T. 
Žebraitis 7 vai. vakare.

Suvažiavimo sekr. Stasys Jasilionis.

Kai Kurie Sveikinimai Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui Pittsburge

Žemiau telpa Jungt. Valst. kongres- 
mano Hermano P. Eberharter’io (iš 
Pennsylvanijos valstijos 32-rojo distrik- 
to) sveikinimas Antrajam Dem. Lietu
vių Suvažiavimui Pittsburghe:

Mrs. Joseph D. Sliekas 
3121 Elroy Avenue 
Brentwood „ 
Pittsburgh, Pennsylvania

triotism and devotion to humanity. All 
of us should do everything in our power 
to keep alive the spirit and rekindle the 
hopes of those still remaining in the 
homeland.

It 'is my sincere wish that the Second 
National Convention of Democratic 
American Lithuanians will be an out
standing success.

Sincerely yours,
Herman P. Ėberbarter.

• fat Aff i KirŽ n uijit' iVAii i I.'. ■-'.-I.--

My dear Mrs. Sliekas:—
Your very kind letter has been receiv

ed, and I appreciate more than I can say 
the honor which you convey by inviting 
me to be present at the principal session 
of your Convention to make a few re
marks.

Unfortunately, matters of great im
portance in Washington make it ab
solutely impossible for me to be in Pitts
burgh at that time and I, therefore, re
gretfully suggest that someone be select
ed to take my place.

The purposes of the Convention are 
entitled to the highest commendation 
from every true citizen of America, as 
well as the gratitude of all those in need 
of assistance in the devastated and ra
vished country of Lithuania. It is a mark 
of true greatness that those who are 
able to do so in this country will not fail 
to lend assistance in a material way to 
tfiose fellow human beings in Europe 
who are destitute and hungry. The history 
of Lithuania is filled with many stirring 
chapters of the high attributes of pa-

KARO VETERANO SVEIKINIMAS 
SUVAŽIAVIMUI

Brangūs Delegatai ir Delegatės:
Malonėkit ) priimti širdingiausią pa

sveikinimą ir gerus linkėjimus jūsų su
važiavimui, kuriame, manau, jūs nutie
site kuklius gerus planus ateities veiki
mui.

Aš, kaipo karys, kuris kovojau už pa
saulinę demokratiją nuo pirmų invazi
jos dienų iki paskutinio mūšio prie Pra
gos, noriu ji ms šį tą pasakyti.

Nereikia man aiškinti, kaip mūšyje 
jaustumės. Man teko būti sužeistam. 
Visko pergyvenome, bet priešo armiją ir 
nacizmą pergalėjome ir vėl namo grįžo
me.

Kas man šiandien mintyje stovi, tai 
nei vienam liaudiečiui jokiu būdu nebū
tų galima užmiršti. O tai ve kas:

Man teko susitikti lietuvių šimtais. Ką 
aš apie juos patyriau, niekuomet nebus 
užmiršta ir vargiai viešai tai bus kada 
paskelbta. (Bus daugiau)

ii. , .V?.------!. F lAį:, ; ■ ■■ .ž
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ANTRASIS DEM. LIET. SUVAŽIAVIMAS; 
KELIONE J PITTSBURGH^ IR ATGAL

Rašo Juozas Byronas

Kelionė ] Blue Ridge kalnų ir kalnelių.
Ketvirtadienio rytas. Apie ■ Važiuodami ir stebėdami kal- 

aštunta valanda; J 
prie Laisvės įstaigos didelis'tie kalnai neatrodytų 
būrys delegatų, keliaujančių į tokiais gražiais, jei, 
Amer. Dem. Liet. Antrąjį Su-Įdžiui, reikėtų mums 
važiavimą, Pittsburghan. čia kopti ar nuo jų žemyn 
stovi didžiulis autobusas ir dujti. Tik dėka sunaudojimo žmo- 
automobiliai, pasirengę vežti i gaus ir mašinų pajėgų nau- 
delegatus. Dauguma norėtų i dingiems tikslams, vietoj vie- 
važiuoti busu — visi bendrai, į11’ kitų žudymui, tas yra gali- 
bet į busą visi nesutelpa, rei-Jna- Tokių ir dar geresnių pa- 
kia kai kam važiuoti automo- i togumų gyvenimui žmonės ga- 
biliais. 1 
ir A. Gilmanas jieško “sava
norių” važiuoti Jų automobi
liuose. Aš pasisiūlau drg. Gil- 
manui “savanoriu” ir pasiū
lau dar atvyksiančius tris 
bridgeportiečius, bet šie tele- 
fonuoja iš geležinkelio stoties, 
New Yorke, kad jų traukinys 
pavėlavęs; prašo — susimil
dami, palaukite. Atsiranda 
dar du “savanoriai” A. Gil- 
mano automobilium važiuoti, 
tai drg. Depsienė ir J. Gužas, 
brooklyniečiai. Reikia dar vie
no. Pagaliau atvyksta ir brid- 
geportiečiai; pasiimam vieną 
iš jų — P. Baranauską — A. 
Gilmano automobilius “patriū- 
bina” atsisveikinimą ir bran
kiam link Pittsburgho, palik
dami autobuso ir G. Wareso- 

kaip

prisirinkę ! nU gražumus, kalbėjomės, kad 
mums 

pavyz- 
į juos 
d ardė-

Draugai G. Waresonas' lėtų sau
'c • i • • v L i l \ n n I zJ

i pasibudavoti daugy
bes, jei tik išmoktų vieni’ su 
kitais sugyventi žmoniškai; 
vieni kitų neišnaudojant ir ne
rengiant vieni kitiems žudy- 
nes-karus. . .

d aro-

Bendrakeleiviai
Gal būt, kad geriausiai ga

lima su žmonėmis susipažinti, 
tai tada, kuomet tenka bend
rai praleisti tam tikrą laiką. 
Pavyzdžiui, kad ir mes, gavo
me vieni apie kitus skirtingas 
perspektyvas po šios kelionės 
— pasidarėme lyg ią naujo su
sipažinę, susidraugavę. Prade
dant mūsų “kąpitonu” Gilma- 
inu — visi kuo nors prisidėjo
me paįvairinimui mūsų kelio
nės: Depsienė buvo įsidėjusi 
kiek užkandžių ir jais su mu
mis dalinosi; Baranauskas bu- 

' vo mūsų oficialiu štukorium ; 
| Gužas pasirodė esąs tikru 
džentelmonu, priimdamas juo
kus apie jo jau retėjančius 
plaukus arba apie jo restaura- 
nuose užsisakymą pieno, vietoj 
alaus ar kavos. Nežinau, koks 
buvo mano paties Šeras, ta-

pamatinis skirtumas, tai skir
tumas kalbos, o ne amžiaus. 
Jei visas veikimas lietuviuose 
sukasi vien tik apie lietuvių 
kalbą, tai jos nemokančiam, 
sunku ką nors veikti ir tuomi 
“seniai” atsiskiria nuo “jau
nuolių.” Ir čia pasirodo, kaip 
degančiai yra reikalinga 
steigti mokyklėles ir auklėti 
jaunimą ateities veikėjais. La
bai gerbiu Mildred Janonytę 
už jos drąsą išeiti ant estra
dos ir pasirodyti su lietuviška 
kalba, sunkokai ją vartojant. 
Tiesa, kalbėjo ii* kiti jaunuo
liai, bet tai daugumoje buvo 
veteranai, buvę kareiviai, ku
rie nieko nebijo.

Beje, pakvietimas veteranų 
ant estrados ir pagerbimas 
atsistojimu viso Suvažiavimo, 
daugelį labai jaudino. O ypa
tingai jaudino pačius vetera
nus, kurių tarpe buvo vienas 
Ispanijos liaudies prieš fašiz
mą karo veteranas.

Apart minėto trūkumo, trū
kumo glaudaus bendradarbia
vimo tarp “jaunuolių” ir “se
nių,” Suvažiavimas buvo visa
pusiai pasekmingas. Draugo 
R. Mizaros šeštadienio popie
tinė kalba, kaip angliškai sa
ko: tikrai “hit 
si kiti tarimai 
taip pat buvo 
rodos, nieko
dabartiniais laikais reikalinga 
atlikti ar diskusuoti.

the spot.” Vi- 
ir rezoliucijos 

savo vietoj ir, 
nepalikta, kas

no keleivius tvarkytis, 
jiems patinka. . .
Drg. A. Gilmanas

Kuomet kas nors yra
ma, tai visuomet apsimoka da
ryti planingai, apgalvotai. 
Taip buvo ir su mūsų kelione. 
Matomai, draugas Gilmanas, ■ 
pripratęs tvarkingai ir planin- į čiau ir stengiausi, kiek galė- 
gai orientuotis organizacijose damas, paįvairinti kelionę, 
darbuodamasis, tai tokiu pat 
kruopštumu ruošėsi ir šiai ke- buvo skirtinga tuomi, kad iš

Parvažiuojant mūsų kelionė

lionei. kas vėliau sutaupė Į Pittsburgho išvažiavome vi- 
daug laiko ir net suteikė ma-; durnaktį ir kad mus sekė ar 
lonumo, nes nereikėjo berei
kalingai klaidžioti ar kelio 
klausinėti. Visi su juo keliau
jantieji buvome jam už tai 
dėkingi ir kelionė pasidarė 
trumpa, nes išvažiavę iš Brook
lyn© netoli devintos vai. ryto, i 
apie šeštą vai. vakare jau pa
darėm vienatinį mažą pakly
dimą visoje mūsų kelionėje, 
Pittsburgh©, bejieškodami Car- 
son gatvės.
Penn. Turnpike

Įspūdingiausia kelionės da
lis, tai buvo kelionė Penn. 
Turnpike vieškeliu, šis kelias 
prasideda tuoj už Harrisburg, 
Pa., nuo Carlisle miestelio ir 
tęsiasi iki Irwin, netoli Pitts
burgho. Ištisai juomi važiuo
jant į vieną pusę reikia mo
kėti $1.50, o apsimokant už 
kelionę į abi puses, mokama 
$2.25. Mes, aišku, pasiekę Ir
win, apsimokėjome už “round 
trip.”

Šis gerasis, netoli 200 my
lių ilgumo kelias, nutiestas 
panašiai, kaip ir geležinkelis: 
Kai kur iškastas per kalnus, o 
kai kur 
išvestas 
neliais. 
septyni, 
apšviesti elektros šviesa ir pa
našūs į mūsų Holland tunelį. 
Pats kelias yra atitvertas iš 
abiejų pusių plienine tvora, o 
jį skersuojantieji pervažiavi
mai — tiltai. Į šį kelią įva
žiuoti ar iš jo išvažiuoti yra 
galima tik tam tikruose punk
tu ose-stotyse, kurių yra 10.

Išskiriant tunelius, kur yra 
vieta tik dviem į priešingas pu
ses važiuojantiem automobi
liam ar trokam, šis kelias tu
ri dvi plačias linijas, atskirtas 
cementine briauna viena nuo 
kitos. Kiekviena linija gali 
laisvai važiuoti trys automobi
liai pagrečiui. Mums važiuo
jant, labai mažai buvo trafi- 
ko ant šio kelio ir visi mes, 
įskaitant mūsų “kapitoną” — 
Gilmaną, galėjome gėrėtis ap
linkos vaizdais; kalnų ir klo
nių gražumu: tarp tų visų kal
nų, visokiais vardais, prava
žiavome grupes garsiųjų Ap
palachian, Allegheny ir galą

pakeltas; vietomis dar 
pro apačią kalnų tu- 

Tų tunelių kelyje yra 
kurie dieną ir naktį

gal geriau pasakius, mes ly- 
dėjome iš Pittsburgho iki pat 
New Yorko penkių delegačių 
iš Hartford, Conn., automobi
lių. Dėl to, kad važiuojant 
dviem automobiliam kartu, tu
rėjome vieni kitų palaukinėti, 
tankiai stovinėti, tai mūsii ke
lionė atgal užsitęsė iki apie 12 
valandų; parvažiavome 
madienį apie pietus.
Suvažiavimas

Apie patį Suvažiavimą 
imu konkrečiai rašyti, 
kaip atrodo, jis bus labai de- 
tališkai aprašytas draugo Ta- 
raškos ir kitų, čia noriu pa
duoti tik abelną savo nuomo
nę ir pabrėžti, kas man atro
do kiek svarbiau.

Mane labiausiai jaudino ka- 
blegrama gauti sveikinimai iš 
Lietuvos nuo kovotojų, moks
lininkų, intelektualų ir kt. 
Taipgi įspūdingi buvo sveiki
nimai ir kalbos Lietuvos žy
dų Sąjungos ir CIO atstovų.

Kitas man buvo įdomu, tai 
Pittsburgho miesto majoro at
siųstas atstovas pasveikinti 
Suvažiavimą. Prisiminus tuos 
laikus, kuomet laikant kokį 
nors mažesnį ar didesnį/pa- 
žangiųjų - darbininkų susibū
rimą, būdavo sunku gauti iš 
miesto valdžios leidimas, daž
nai reikėdavo turėti nemalo; 
numų su valdžios atstovais, tai 
šis majoro žestas atrodo keis
tokas. Dabar. . . valdžios at
stovai mus sveikina; dar dau
giau, mūsų darbu domisi tokie 
laikraščiai, kaip New York 
Times ir mato reikalo atsiųs
ti savo korespondentą. Iš tik
ro, laikai greitai keičiasi. . .

Suvažiavimas, galima trum
pai apibūdinti, — buvo bran
dus. Tik man atrodo, kad jis 
turėjo būti daugiau subendrin
tas. Čia turiu mintyje mūsų 
taip vadinamą jaunimą, kiek 
atsiskyrusį nuo senesnių, ku
ris, kaip vėliau pasirodė iš 
pačitj jaunuolių išsireiškimų, 
iš tikro, nėra jau toks bejėgis 
jaunimas. Tiesa, tas “jauni
mas” atrubežiuotas nuo “se
nių,” gal vyriausiai dėl to, kad 
skiria mus kalba — anglų ir 
lietuvių. Tačiau tik tas ir yra

sek-

neši
nės,

būti “didele 
i Gabaliaus- 
kart vis dau- 
fašizmu. Jei

Didelė Varlė Mažame Prūde 
šeštadienio vakarą, prieš pas

kutinę sesiją, išėjome valgyti. 
Pavalgę, apie penkiii delegatų 
būrys, traukiame/ Carson gat
ve atgal link salės. Nagi žiū
riu, kad priešais ateina vienas 
man pažįstamas su kitu, ne
pažįstamu žmogum. Jie norė
jo nusiduoti mūsų nematą ir 
taip sau prasėlinti, bet vienas 
iš delegatų sako:

— žiūrėkite, draugai, čia ir 
buvęs brooklynietis Juozas 
Stilsonas.

Stilsonas pasirodė labai 
apologetiškas; pas jį nėra rim
tos/kalbos, lyg nori pasiaiš
kinti, pasiteisinti; kuone susi
maišo. Kažin, dėl ko?

Kiek man teko Stilsoną pa
žinti, tai jis visuomet darė į 
mane įspūdį, kad jis nori būti 
“didele varle,” nors ir mažam 
prūde, arba rasti sau asmeni
nės naudos iš bile kokio vi
suomeninio veikimo.

Gal būt dėl to Stilsonas ir 
šį kartą jautėsi nedrąsiu ir at
rodė apologetišku, kad, be- 
jieškodamas tokio prūdo, ku
riame jis galėtų 
varle,” pakliuvo 
ko bala, kuri kas 
giau užteršiama
iš tikro Stilsonas dar turi žmo
niškumo jausmus ir sąžinę, 
tai dėl to jis taip apologetiš
kai šį kartą ir jautėsi. . .
Linkėjimai

Po brandaus Suvažiavimo, 
jo eigoje, taip pat ir smagiam 
koncertui vykstant, kalbantis 
su delegatais iš tolimų ir ar
timesnių apylinkių, buvo apsi
keista linkėjimais savo pažįs
tamiems tame mieste, iš kur 
yra tas ar kitas delegatas.

Manęs prašė parvežti linkė
jimus šie ir šiems:

Mrs. Galinskas iš Detroit. 
Mich., siunčia gerus linkėji
mus brooklyniečiui Vinikai- 
čiui.

“Dėdė” Petras — adv. Ši
monis iš Bostono linki geriau
sio pasisekimo mūsų poetui 
“prof. Krienui” — R. židžiū- 
nui. i

Draugė Giraitienė iš Hart
ford, Conn., sveikina M. Gri
gą, newyorkietj.

Buvo ir daugiau linkėjimų, 
bet, gaila, nepasižymėjau, kas 
ir kam siunčia linkėjimus, tai 
galvoje ilgai jų negalėjau “iš
nešioti,” ir dabar neatsimenu.

Nuo savęs širdingiausiai lin
kiu visiems delegatams steng
tis kuo rūpestingiausiai vykin
ti gyveniman visus atsibuvusio 
Suvažiavimo tarimus. Taipgi 
man būtų labai smagu, jei bū
tų pradėta steigti mūsų jau
nimui lavinti mokyklėlės, ku
rių, kaip pasirodė Suvažiavi
me, nebuvimo pasekmės aiš
kiai įmatomos.

Kabantis ant kartuvių BruschaI, Vokietijoj, yra kūnas 
Joseph Hartgen’o, vieno iš penkių vokiečių civilinių, 
pakartų už nužudymą šešių Jungtinių Valstijų para- 
šiutistų, buvusių priverstų nusileisti iš pažeisto lėktuvo 
1944 metais. **

Laiškas iš Lietuvos
I Antanas Kiškiunas, Wind

sor, Kanadoj, gavo sekamą 
laišką iš Lietuvos:

Brangus Dėde!
Gavus iš Lesevičių jūsų 

antrašą, ' skubu parašyti 
jums jau antrą laišką. Pir
mą rašiau paskutiniuoju jū
sų antrašu. Turbūt dabar jo 
jau nebegausite. Dėde, kaip 
seniai laukėm nuo jūsų laiš
ko, bet nežinau, kodėl ne
gavome. Paskutinį nuo jūsų 
laišką gavom tada, kada 
dar mūsų šalį valdė vokiš
kieji plėšikai. Tada nebuvo 
mums galima daugiau rašy
ti, kaip 25 žodžiai. O kaip 
norėjosi jums parašyti dau
giau. Mano vyresnį brolį 
Joną išvežė Vokietijon į ka
torgą be jokios kaltės. O 
kaip skaudu buvo mums vi
siems. Kitus likusius mūsų 
šeimos vaikus vokiškoji po
licija kiekvienam žingsny 
persekiojo. Bet deja tie iš
gamos nesuspėjo išvežti, 
visų sunaikinti. Galingoji 
Raudonoji Armija su drg. 
Stalinu priešakyje išlaisvi
no musi'iš vokiškojo jungo.

Jau daugiau metai laiko 
kai mūsų Tarybinė Lietuva 
gyvena užtikrintą, laisvą 
gyvenimą. Kaip tik Raud. 
Armija išlaisvino Lietuvą, 
visi keturi vaikai, jūsų se
sutės Nelės išauginti, sto
jome dirbti Tarybinės Tė
vynės labui. Truputį teko 
nukentėti ir mums nuo tų 
Lietuvai kenksmingų vo
kiškųjų sąšlavų, bet, Dėde, 
mes nenusimename, kad 
sudegino mūsų trobesius 
rudenį, palikdami mūsų šei
mą be pastogės ir be mais
to. Tarybinės valdžios or
ganai padėjo mums, 
griuvėsių ir pelenų toje 
pačioje vietoj išdygo naujas 
gyvenamas namas, o maisto 
turime užtektinai — neba- 
davom nei vienos dienos.

Brolis Jonas, kuris buvo 
vokiečių išvežtas į katorgą, 
dabar tarnauja Raudonojoj 
Armijoj. Brolis Henrikas 
dirba dabartiniu metu Laz
dijų apskrity pieninėj. Tre
čia brolis Jupzas dirba aps
krities Komjaunimo komi
teto instruktorium. Brolis 
Vytautas dirba Šventežerio 
valse, finansų skyriuje ka
sininku, o aš, Marytė, dir
bu Lazdijų apskrt. Kom
jaunimo komitete buhalte
riu. Vyriausioj sesuo Birutė 
ištekėjusi gyvena kaime. Ir
gi neblogai jos vyras J. Pi-

leckas dirba apskr. pįeno 
perdirbimo bendrovei di
rektorium. Iš brolių vedę 
Jonas, Henrikas ir Juozas. 
Namuose gyvena tiktai tė
vas ir mamytė. Iki šiol svei
ki ir laimingi. Javai atrodo 
labai gražiai. Duonutės tu
rėsime savo iki sočiai. Oras 
dabar pas mus labai gražus. 
Šilta, tiesiog pasakius per- 
karšta.

Laukiame 5-jų metų, kaip 
Lietuva prisijungė į didžią
ją Tarybų Sąjungos šeimą 
švenčių. Švęsime dvi dienas 
— liepos 21 ir 22.

Taip jau mūsų miestai 
pamažu pradeda augti, atsi
statyti.

Brangus dėde, siunčiu sa
vo mylimos mamytės vardu

Ant

Jau Virš Du Menesiai, Kaip Streikuoja 
Fordo Darbininkai Kanadoje

Windsor, Canada. — Mies
to valdyba nutarė naudoti ar
miją prieš streikierius, jeigu 
jie neprašalins barikadų, suda
rytų iš automobilių ir trokų.

Streikieriai užbarikadavo 
priėjimus prie Fordo dirbtu
vių, kada sužinojo, kad Wind- 
soran atsiunčiama šimtai pro- 
vincialės policijos ir desėtkai 
federalės policijos streikierių 
solidarumo laužymui.

Unija užtikrino tarybą, jog 
automobiliai bus paliuosuoti.

Protestuodami prieš atsiunti
mą policijos, išėjo į streiką dar 
29 auto industrijos įmonių 
darbininkai. Viso dabar strei
kuoja arti 20,000.

Ne auto industrijos įmonėse 
dirba darbininkai, viso arti 
20,000, pasirengę eiti į strei
ką, jeigu tik bus panaudota 
policija prieš streikierius.

Unija daro didelius nusilei
dimus, bet Fordas ' 
ir tiek. Jis tikisi 
streiką pagalba 
Bet jis klysta. Su 
bininkais eina visi 
darbininkai.

Už nenormalumus, kurie 
šiuo metu pasireiškia, atsako 
tie, ' kurie atsiuntė policiją. 
Kol policijos nebuvo, tol bu
vo ramu. Nors ir dabar nėra 
didelių neramumų dėl to, kad 
darbininkai laikosi discipli
nuotai.

žinant tą faktą, kad jau 
virš du mėnesiai kaip streikuo
ja, bet jokio svyravimo pas 
darbininkus nesimato.

laikosi savo 
sudaužyti 

grūmojimų. 
Fordo dar-

Kanados

Darbo ministeris Mitchell 
pasiūlė unijai, kad ji streiką 
atšauktų ir įsakytų darbinin
kams eiti dirbti, o paskui pra
dėti derybas su kompanija dėl 
kontrakto. Tuos klausimus, 
ant kurių nebus galima su
sitarti, jis siūlo pavesti val
džios paskirtiems tretininkams 
arba tarpininkams, kurių tari
mas būtų verstinas.

Unija davė pataisą. Ji sako, 
kad Fordas pirma turi pasira
šyti sutartį, garantuojančią 
unijines teises, priimti atgal 
darbininkus be jokios diskri
minacijos. Tada unija atšauks 
streiką. O kas liečia algas ir 
vakacijas, kad būtų paskirta 
karališka komisija tam reika
lui spręsti.

Tuo tarpu streikieriams pa
rama plaukia iš visų kampų. 
UAW 1 okalas 50 Detroite pa
aukojo streikieriams .$11,000. 
Iš Port Arthuro, Ont., streikie
riai gavo $1,197. UAW loka- 
las 22 atsiuntė $2,000.

UAW lokalas 195 Windso
re kelia po $1,000 kas savaitę.

Unijistai renka aukas Mont
real, Winnipege ir kitose vie
tose. Sudaromi komitetai iš 
unijų atstovų, kurie rūpinasi 
rinkimu aukų dėl Fordo strei
kierių.

Streikiečių paramai reikalin
ga po $50,000 į savaitę. Tai 
didelė suma. Reikia žinoti, kad 
streiko lauke 10,000 darbinin
kų su šeimomis. Viso susidaro 
apie 50,000. L. B.

jums broliškų linkėjimų. Ji
nai liūdi taip ilgai nesulau
kus nuo jūsų laiško. Jos vi
sa svajonė dar kartą pa
matyt savo mamytę ir jus, 
brolius ir sesutes. Kartu 
sveikinu tėvelio, brolių ir 
sesers vardu. Kai gausite 
nuo mūsų laišką, parašykite 
man, kaip jūs gyvenat. Mū
sų antrašas tas pats. Viso 
labo.

Marytė Inokaitytė. 
Lazdijai, 
Liepos 20, 1945.

SET YOUR
QUOTA NOW

IN THE GREAT

i VICTORY 
LOAN

LENGVINA

įa STRĖNŲ GELį
> GREITAI!
f . \ | Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
į z / ' /1 paprasta strSnų srčlą. Johnson’s 
/ /_ j Į) Back Plaster! Lengvina skausmą, 

į sustingimą, jveržimą. Jautiesi pul- 
' kiai I Visose vaistinėse. Reikalauk

Johnson & Johnson kokybės.

Viskas puikiai sekasi 
čia man pas GI

Sako HELEN ALEX IŠ BAYONNE
Helen yra raštininkė ISmokėJInn, Departmente. JI yra 
su GI nuo balandžio 1943. Helen sako: “AS turiu pulk.) 
bosą. Aš myliu merginas, su kuriom dirbu šiame depart- 

darbas yra įdomus. Aš gaunu vakacijas su al
ga ir apmokama už šventes. Viskas man išėjo gražiai 
pas GI.”

Nusistatykite ant Stoties WAAT 10:05 PM kiekvieno 

vakaro, pradedant pirmadieniu ir baigiant šeštadieniu 
del GI Programos, su Įvairiais margumynais.

i •
u >te sau puikų pastovų darbą pas GI. Uždirbkite gerus pinigus, 

L e gerus laikus ir prisiruoškite linksmai, užtikrintai ateičiai, 
lose aplinkybėse, darbu jūs būsite pasitenkinusios.
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pasagos

SUSTATYTOJOS
Uždirba geras algas nuo pradžios 

Greiti Pakilimai

MAŠINŲ OPERATORĖS
Abiem dienų ir naktų štabams ♦ 

Pastovi Algų Skalė

MOKINĖS
' Su 2 metų High School 

Gerai apmokama mokinantis

Patyrimo nereikia 
nė prie vieno iš tų darbų

829 NEWA1GENERAL instrument corp.
“LAVEN“ ELIZABETH, N. J.

e Daugiau Negu Padėką! Pirkime Pergalės Bonus!
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Atskaita Dovanų Lietuvos Žmonėms
Nuo Birželio 22 iki Lapkričio 26 d„ 1946.

S. Gudeliauskienė, Collinsville, Ill. (kor. tilpo) 53.00 
LPTK, Rochester, N. Y. (R. Braus) ..............  225.00
George Murnik, Fitchburgh, Mass....................... 41.00
Beatrice Caspar, Grand Rapids, Mich................ 2,00
Kareivis James Kandrotas, Grand Rapids, Mich. 10.Q0 
S. Meison, Waterbury, Conn................................. 67.47
LPTK, Binghamton, N. Y. (Ig. Liužinas) ....... 100.00
LPTK, Lawrence, Mass, (per V. Taraškienę):

LPTK skyr. jeigos $20.50. Pelnas nuo rugp. 
26 d. $132.14 ir aukos laike pietų $104.00.

Viso 256.64 
Mary Rupslauska?, Springfield,z III. (kor. tilpo) 275.90 
Antanas Bakšys, Philadelphia, Pa. ................... 10.00
V. Kelmelis, Torrington, Conn.......... !.................. 10.00
ALDLD 84 kp., Paterson, N. J. (per S. Wolf) 50.00 
Jurgis Bendik,' E. St; Louis, Ilk .....   100.00
Ona Mažiukienė, Dorchester, Mass........ '.............i 1.00
R. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y. (Kom. jeigos) 1.10 
P. J. Martin, Evans City, Pa................................  3.00
Anna Krajewski, Danvers, Mass, (vardai tilpo) 100.00 
LDS 16 kp. ir LLD 32 kp. (pareng. rugs. 2 d.,

A. Mason), New Haven, Conn................... 113.50
Antanas ir Kastancija Žilinskai, Medford, Mass. 25.00 
N. Grigienė, Rockford, Ill............. ■........................ 8.50
W. Adomaitis, Meriden, Conn................................. 4.75
Ignas Urbonas, Great Neck, N. Y.....................  20.00
A. Talandzevičius, Inglewood, Calif.............. ..... 5.00
Madeline Mijat, San Francisco, Calif.................. 2.00
K. Žukauskienė, Newark, N. J. (kor. tilpo)   206.45 
LPTK, Bridgeport, Conn. (A. Jocis) ............. 200.00
ALDLQ 153 kp., S. Franc., Cal. (V. Sutkienė) 265.00 
LPTK, Hartford, Conn. (J. Kazlau) .....v..... 110.00
Frank Chesek, Marlboro, N. Y....... ...................... 10.00
Nuo Igno Levano, Los Angeles, Calif.:

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas $10 (pa- 
minejiftias Lt. Henry Rado gimtadienį) ir M. 
Pūkis $5 už pardavinėjimą knygelių. Viso 16.00 
Abakan, Easton, Pa. (koresp. tilpo) ......... 21.75

,.. 600.00 
.. 461.50 
.....  8.00 
.... 10.00

Joe Ciberka, Far Rockaway, N. Y....................... $2.00
V. Klimas, Branchville, N. J..................................  15.00
Sophie Mpson, New Haven, Conn, (vardai tilpo) 111.00 
J. Petkūno varduvių parėję, Worcester, Mass.

(prisiuntė O. Samulėnienė) .........
J. Putras, Lynn, Mass............................
ALDLD 136 kp., Harison-Kearny, N. J.

(P. Ramoška) ..................................
A. P. Gabrėnas, Trenton, N. J..............
A. Kilas, Rumford, Me. (vardai tilpo) ... 
L. Gudzin, Schenectady, N. Y. (už knygeles) .... 2.25 
Frank Balch, Easthampton, Mass .....................  6.50
LPTK, Worcester, Mass. (J. Skliutas) ............. 420.00
A. Bifnba, Brooklyn, N.< Y. (už knygeles) ................75
Fr. Petkūnas, Worcester, Mass.: J. Ješkevičius

$2.00. Smulkių $1.50. J. Bakšys 35c. Viso .... 3.85 
Amerikos Liet. Moterų Kult. Kl., Chicago, Ill. 132.00 
LPTK, Binghamton, N. Y. (Ig. Liužinas)   110.00 
LPTK, Brooklyn, N. Y. (J. August) ................  473.73
Nuo V. J. Stankaus, Easton, Pa.:

Frank Zavis $10. L. Tilvikas $5. V. Danie
lius $3. Po $2: S. Sharkey, F. Martinkus, 
Ant. Masienė. Po $1: V. Lengvinas, M. Šul
skis, C. Stankus, V. Stankus, J. Stančius, B. 
VVeberienė, C. Kižauskas, J. Katinis. Viso 32.00 

J. Bimba, Paterson, N. J. (nuo patersoniečių L.
pik. stalo) ...................................................... 5.00

LPTK, Cleveland, Ohio. (A. Gendrėnas) ......... 300.00
LPTK, Philadelphia, Pa. (A. Zalner) ..............  100.00
LPTK, Brooklyn, N. Y. (J. August) ................ 85.00
A. J. Pranaitis, Camden, N. J. (koresp. tilpo) 121.51 
Mass. Pažang. Lietuvių (J. Grybas, Norwood) 4000.00 
Lietuvių Moterų Apšvietos Kl., Los Angeles,

Calif. (I. Levanas) ..................................... 150.00
Neprigulmingas Laisvės KL, L. A., Calif. (I. L.) 25.00 
P. ir J. Pupiai, L. A., Calif, (pare—I. L.) ..... 61.00
John Mitchell, Skillman, N. J............................. 5.00
Ignas Lisajus, Seymour, Conn............................. 10.00
LPTK, Brocktdfc, Mass. (P. Baron) ................  100.00
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. (koresp. tiupo) 12.50 
Petras ir Ona Marozai, Waterbury, Conn.......... 10.00
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn.......................  100.00
A. L. Tamošiūnas, Hudson, Mass, (vardai tilpo) 39.75 
LPTK, Rochester, N. Y. (R. Braus) ..............  238.62
J. Guderis. Chesire, Conn..................................... 3.50
Juozas ir Jieva Žvingilai, Tarrifville, Conn...... 10.00
J. Tenikat, Gillespie, Ill. (korėsp. tilpo)   31.00 
LPTK. Worcester, Mass. (J. Skliutas, pelnas

nuo pikniko) ................................................. 200.00
A. Kilas. Rumford, Me. (už knygeles) ..............  3.00
Jonas Bernotonius, Cleveland, Ohio ................... ' 5.00
A. Bieliauskas. Bridgeport, Conn, (per El. Ba

ranauskienę) .................................................... 2.00
Antanas Pauža, Minersville, Pa............................ 5.00
S. Benkus, Haverhill, Mass....................................  1-00
Liet. Moterų Apšvietos KL, L. A., Calif. 

(Anna Levanas) ................... .
F. Smith, L. A., Calif. (A. L.) .....
ir A. Žvingilai, Jewett City, Conn. 
Kazlauskas, So. Boston, Mass.......

20.00
23.72

20.50 
.. 3.50 
129.00

K.
LPTK, Chicago, Ill. (J. Pauliukas) .......
A. Bimbos išleistuvėse, Brooklyn, N. Y. ...
O. Dobinienė, Brooklyn, N. Y.................:..
W. Marcinkevičius, Naugatuck, Conn......
Nuo J. S. Golgota, Grand Rapids, Mich.:

Po $5: S. Motejaitis ir A. Chižikas. Viso 10.00
Martinaitis, Minersville, Pa............................ 2.00

Praslauskas, Worcester, Mass.......................... 3.50
Dambrauskas, Brooklyn, N. Y.......................... 1.00

S.
25.00
10.00

100.00
10.00

Detroit, Mich
Apdovanojo Lietuvos 

Vaikučius .
Lapkričio 11-tą dieną Drau

gijų Salėj įvyko specialis Lie
tuvos vaikučiams dovanų pa
rengimas, kurį surengė 
Komitetas.

Prisirinko pilna salė 
širdžių lietuvių. Gražiai 
svečiavo, smagiai prie 
orkestrus pasišoko, išvycL

LPT

M. 
Keturių Kolonijų Pikn., birž. 24 d. (S. Penkus) 70.65 
LPTK, Brooklyn, N. Y. (J. August) .................. <
J. D. Sliekas, Pittsburgh, Pa. (vardai tilpo) 
ALDLD 84 kp., Paterson, N. J. (S. Wolf) .........
LPTK. Brooklyn, N. Y. (J. August) ..................
Tony Slonksnis, New Hope, Pa............................
LPTK, Brooklyn, N. Y. (J. August) .................
Moterų KL, Cambridge. Mass. (J. Masteika) • 
Biznierius X. So. Boston, Mass...........................
R. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y. (Kom. jeigos)
Frank Obrekes,’ Catawissa, Pa. ... 
C. Blaizes, Greenlawn, N. Y.............
Felix Jokubonis, Billerica, Mass. .
Anna Krajewski, Danvers, Mass, (koresp. tilpo) 22.25 
Antanas Klimas, Binghamton, N. Y....................... 2.00
Ona Krutulienė, Plymouth, Pa............................... 28.50
J. Samkus, Trossachs, Canada ............................ 5.00
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. (blanka):

Charles Ruck $15. Petras Nalivaika $4. A.
Saulėnas $2. Viso ........................................... 21.00

Nuo Marcelės Mazurkienės laidotuvių, Worcester, 
Mass. (J. Skliutas) ............................. 70.00

LPTK. Montello. Mass. (Paul Baron) ............  100.00
LPTK. Detroit, Mich. (J. Alvinas) .................... 450.00
Liet. Kapinynas, Didž. Kunigaikščio Vytauto Sk.

Ashland, Pa. (Peter Urbon) ...................... 21.00
S. Kuzmickas, Shenand., Pa. (pelnas nuo pik.) 147.00 
Nuo S. Shurkaus

(L. Bekis) ... 
Antanas Barčius, 
Carolina Barčius, 
Yvonne Niaurienč, Dedham, Mass......
M. Sfrižauskienė, W’aterhury, Conn, (už knyg.) 7.50 
P. Kukeniai, Waterbury, Conn. (M .S.) ............ 5.00
Geras Ūkininkas, Waterbury, Conn. (M. S.) ..... 10.00
Progresyvis (J. J., Shelter Island, N. Y............... 4.00
LPTK, Cleveland. Ohio (A. Gendrėnas) ......... 200.00
A. Matulis, Jersey City, N. J........................... 110.00
S. Sasna, Brooklyn, N. Y. (už knygeles) ......... 2.25
K. Žukauskienė, Newark, N. J. (koresp. tilpo) 126.75
J. Norwick, Detroit, Mich...................................  5.00
Am. Pašalp. Susivien. KL, McKees Rocks, Pa. 25.00 
Elizabeth Stravinskas, Waterbury, Conn.............. 2.00
Mczg. ir Rėmėjų KL, San Fran, ir OakL, Cal. 200.00 
Jurgis ir Albina Daugėlai, Richmond Hill., N. Y. 2.00 
ALDLD 198 kp., San Leandro, Calif................ 28.00
J. Wanagas, Accord, N. Y..................................... 3.50
Moterų Kliubas, Grand Rapids, Mich................ 50.00

• LDS 149 kp., Summerlee, W. Va........................ 26.00
108.60 
..... 90 

10.00 
50.75 
14.00 
20.00 

.. 5.00

348.00 
14.85 
10.00 
60.00
3.50 

18.00 
50.00 
10.00 

i .90 
. 2.00 

... 1.00 
.. 2.00

laidotuvių

Dorchester,
Dorchester,

Rochester, N. Y.
.. 60.75
.. 50.00
.. 50.00
... 10.00

Mass.
Mass. ..

R.
Strižauskas, Waterbury, Conn...................
Pakalniškis, B’klyn, N. Y. (Kom. jeigos) 
Kraus, Hart, Mich.......................................
D, Sliekas, Pittsburgh, Pa...........................
Bečis, Great Neck, N. Y..............................

Stanley Mazan, Cleveland, Ohio ...................
P. Karpavich, Methuen, Mass.........................
T. Brosky, F. Saleski, Elm Gr„ W. Va. (po $1) 2.00 
ALDLD 43 kp., Wilkes-Barre, Pa....................... 5.00
ALDLD 236 kp., Washington, Piy. (kor. tilpo) 30.75 
Jos. Stripeika^ Cleveland, Ohio ........................ 1.00
Lietuvoj Draugas (per J. Bondži, N. Y. C.) .... 1000.00 
Ig. Lisaius, Seymour, Conn..................................... 5.00
Du Jonai. Philadelphia, Pa. (sugražintas čekis) 100.00 
Walter Skeistaitis, Newark, N. J. (kor. tilpo) 68.79 
V. Kartonas, Maspeth, N. Y. (sugrąž. Čekis) .... 12.00 
LPTK, Brooklyn, N. Y. (J. August) ............... 44.00
A. Žolynas, Binghamton, N. Y. (dd. Pagiegalų 25

m. sukak.) ...................................................... 40.00
Peter Rušrnskas, Gloucester, Mass......................... 1.00
Fr. Navardauskas, Philadelphia, Pa...................... 1.00
Nuo John Matuza, Trenton. N. J.: John

$5.00; Po $3: Mikas Jakubavičius,
Matuza, Antanas Jakstonis, Franas 
vičius. Po $2: Jennie Matuza. Teklia 
nis, Bartjora Janusevičius. Viso ......

LPTK, Brockton, Mass. (Paul Baron) ..

Matuzėi
Emily 

Januse- 
Jaksto- 
.......... 23.00 
.......  100.00

M. 
B. 
S.
J,, ir E. Baranauskai, Gr. N., N. Y. (F. Klaston) 5.00 
Janiūnas, Stanelis, Panelis, Bayonne, N. J. 110.00 
A. Misevičienė, Yonkers, N. Y.............................. 5.00
V. J. Valley, New Britain, Conn, (vardai tilpo) 65.00
Karolis Rutkus, New York City, N. Y................ 5.00
LPTK, Philadelphia, Pa. (A. Zalner) ......t..... 200.00
Frank Cvirka, New York City, N. Y..................... 5.00
Joe Shopes, New Britain, Conn............................. 1.50
R. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y. (Kom. jeigos) 1.34
LPTK, Hartford, Conn. (J. Kazlau) ................  104.00
Ant. Stripeika, Elizabeth, N. J. (vardai tilpo) 100.00 
A. Montville, Elizabeth, N. J. (kelionei) ......... 3.50
J. Samuolis, Trumansburg, N. Y......................... 5.00
F. Witkausky, Ossining, N. Y...............................  1.00
W. Deksnys, Stamford, Conn. .............................. 10.00
Laisvės Choras, Hartford, Conn, (J. Kazlau) 50.00 
F. Kazakevičienė ir S. Kazokytė, Jamaica, N. Y. 5.00 
A. Dobinienė, Brooklyn, N. Y...................  1.00
LPTK, Brooklyn, N. Y. (J. August) ..................  54.00
Nuo K. Petrikienės, Brooklyn, N. Y.:

Moterų Kliubas, B’klyn, N. Y., $222.46.
K. Motėjunienė (J. Bimba) Paterson, N. J. $2.
L. Bekis, Rochester, N. Y., $87.98, į
V. Kazlau, Wethersfield, Conn., $20.
M. Sukackienė, Worcester. Mass., $60. Viso 392.44

Antanas Banaitis, Flushing, N. Y........................ 2.00
Detroit Organizacijų Sąryšis ............................ 193.03
Moterų Pažangos Kliubas, Detroit, Mich.......... 67.05
LPTK, Detroit, Mich. (M. Ginaitienė-A. Litvin) 132.92 
Louis šilabaitis, Brooklyn, Conn.......................... 10.00
Nuo Mrs. M. Miller, Moline, Ill. (LDS 132 kp.):

LDS 1321 kp. $6.52. L. Miškinis $2. Po $1: A. 
Trapkus, A. Miller, M. Milienė, E. Sosnow- 
ski, O. Trapkus, L. Mogins, J. Zumaras, A. 
Moteczus, K. Yuska. Viso ............... ......

Drg. Zurnis, Brooklyn', N. Y............................
S. M. Leesis, Saginaw, Mich..........................
Martha Sakalauskienė, Mahanoy City, Pa. 
J. Bondžinskaitė, New York City, N. Y......
Vera Mikutaityte, Teaneck, N. J..................
Mr. & Mrs. Chuberlps, Ridgewood, N. J. ... 
J. Bekampis, Merchantville, N. J...............
J. Weiss, B’klyn, N. Y......................................
F. Shimkus, Arlington, N. J. (kor. tilpo) ... 
LPTK, Pittsburgh, Pa. (J. D. Sliekas) ....
Du Jonai, Philadelphia, Pa............................
V. Valukas, Wilkes-Barre, Pa. (vardai tilpo) .... 36.87 
Charles Naktinis, B’klyn, N. Y.............................. 1.00
J. Skliutas, Worcester, Mass. .............................. 100.00
ALDLD 218 kp., Scottville, Mich...................... 25.00
Nuo Anna Stakėnienės, Freesoil, Mich.: *

Po $10: Longinas ir Magdalena Stakėnai. Bo
leslovas ir Anna Stakėnai, Fortūnatas ir 
Anastazija Žukai. Po $5: Andrius Kasparas, 
Jonas Kasparas, Kazimieras ir Lucija Glem- 
žai. Stanislovas ir Marcelė Klastauskai. Viso 47.00 

John ir Sophie Žukai, Portland, Oregon ........... 20.00
Vera Mikutą^tytė, Teaneck, N. J. (blanka):

Antanas Žalys $5. Po $1: Uršulė Žitkus, A. 1 
Mileris, Juozas, A. Genutis, V. Mikutaitytė.

Viso 10.00 
J. Stupor, Portland, Oregon (kor. tilpo) ........... 72.50
J. Bimba, Paterson, N. J.: A. Dilius $3.50, J. Stri- 

mila $2.00. Viso ...................................
Mezgėjų Kliubas, San Francisco ir Oakland,

Calif. (V. Sutkienė) .................................
Stanley Ūsaitis, B’klyn, N. Y...............................
LDS 63 kp. (A. Mieželaitis), Benld, UI................
O. Duobienė, Rochester, N. Y.............................
O. Mickevičienė, New Britain, Conn...................
Albina Deps, Brooklyn, N. Y.................................
Nauj. Angį. Moterų Sąryšis (per Y. Niaurų).'

Methuen, Mass.............................   1000.00
A. Apsega, Auburn, Me. (koresp. tilbo) ............  11.00
J. A. Birbilas, St. Clair, Pa........... .....................  1.00
A. Čekanauskas, Springfield, Ill........................... 2.00
Chas. Shlomas, W. Hazleton, Pa............... ............. 3.50
LPTK. Lawrence, Mass, (per V. Taraškienę) 174.86 
Frank Wilkas, Wilmerding, Pa........................... 100.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn......................   15.00
Liet. Moterų Apšv. Kl., Los Angeles, Calif...... 186.00
LPTK., Detroit, Mich. (M. Ginaitiene) ........... 300.00
ALDLD 103 kp., Hudson, Mass...........................  45.00
Draugas Iksas, Brooklyn, N. Y............................. 1.00
M. Svinkunienė, Waterbury, Conn, (už knygeles) 5.00

L, Kavaliauskaitė, Fin. Sekr.
LPTK, 417 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

gera- 
pasi- 
geros 

o gra
žių dainų programą ir duosniai 
apdovanojo karo audrų nu
skriaustus vaikučius.

Rengimo komitetas širdingai 
ačiuoja visiems, kurie prisidė
jo bile darbu prie šio parengi
mo., kaip tai, programos pū
dytoj ąms, taip pat dirbusiems 
prie patarnavimo publikai 
maistu ir gėrimais, o labiausiai 
prisidėjtįsiems pinigiškomis ir 
kitokiomis aukomis.

štai aukotoju vardai: Po 
$10: Pr. Jočionis, J. Valavičius 
ir K. Ramanauskas. Po $5 : A. 
Demskis, K. Rinkunas, D. Ru
gienis, J. Rudzevičius, V. An- 
druškevičius, A. Jakštys, G. 
Smitrevičius, K. Litvinas, U. 
Jurkevičienė, A. Levickas, V. 
SteponkeviČius. Po $3. N. Vai
tekūnas, N. Šumskienė, M. An- 
drulienė. Po $2:? G. Janionis, 
J. Babliauskas, J. Laukaitis, J. 
Ginaitis ir J. Butėnienė. Po $1 : 
O. Adomaitienė, P. Dulkienė,

drapanų 12-kos metų berniu
kui aprengti. Toki nuoširdūs 
rėmėjai ir jų rūpestingumas 
mums dirbantiems šį pašalpos 
darbą duoda energijos dar 
daugiau dirbti.

Viso 11-tos lapkričio paren
gime Lietuvos vaikučiams do
vanoms sukelta $307.38. Tikiu, 
jog už tuos pinigus nupirktais 
drabužėliais ir kitomis reikme
nimis bus pralinksminta geras 
skaičius Lietuvos vaikučių, (r 
jie bus dėkingi prieteliams, su
teikusiems dovanas.

M. Ginaitiene
L.P.T.K. narė.

Miami, Florida Pittsburgh, Pa

Kraptavičiene, K.

Mar-

Smit-

Easton, Pa

Kaulius,

Aukos Demokratiniu Lietuvių 
Suvažiavimui

Po $5 aukavo: J. Rinkunas, 
Ji. Barukštis, A. Švėgžda, F. 
Malkaitis. Po $3.50 V. Danie
lius, J. Zabotko. St. Rinkunas 
$2.50. Po $2: St. Danielius, F. 
Martinkus, V.
Straus, L. Tilvikas. Po $1: P. 
Mataitienė, V. Unikauskas, S. 
Matonis, S. Sharkey, C. Stan
kus, V; Stankus, J. Adams, T. 
Adams, O. Šlapikienė, K. Aba
kon, J. Stukan. Po 50 c. F. 
Urba, A. Abakon. Aukas rin
ko F. Malkaitis, K. Abakon ir 
V. Stankus. Viso surinkta $52. 
Delegatai nuvežė aukas i Su
važiavimą.
Drapanos Lietuvos Žmonėms

P. Mataitienė, J. Rinkunas, 
jaunoji M. Tilvikienė aukavo 
drapanų. Po porą čeverykų 
aukavo V. Murzienė, V. Mar
kauskienė. Drg. L. Tilvikas 
aukavo beveik naują brangų 
siūtą. Drapanos ir čeverykai 
nuvežta į Brooklyną ir priduo
ta Lietuvos pagalbos, teikimo 
komitetui.

Žinios Iš Hellertown, Pa.
Šis miesčiukas nuo mūsų

17.52 
.. 1.00 
... 2.00 
... 5.00

10.00 
.. 6.00 
... 5.00 
.. 3.00 
... 3.00

70.00 
200.00 
100.00

150.00 
.. 2.00 
... 7.00 
.. 5.00 
.. 5.00 

. 25.00

BUY VICTORY BONDS!

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

bikas, K.
Juodaitis. V. Kirvęla, F. Kra- 
kaitytė, S. Tvari jonas, E. Juo- 
daitienė, J. Lavanas, J. 
kūnas, A. Milickienė, L. Jasi- 
lionienė, P. Zunaris,
revičius, N. Astrauskienė, A. 
Radžius, A. Grybas, P. Smals- 
tis, O. Dargienė,' A. šabienė, 
P. Gudelis, V. Staniškis, A. 
Adomaitis, Z. Dantienė, M. 
Radzevičius, A. Barron, A. Ur
bonas, J. Jakubėnas, J. Jakas, į miesto randasi už 12 mylių. 
A. Kirlis, V. Kadžius, M. Mar-lTen gyvena dvi' lietuvių šei- 
shal, Kvedaras, J. Leminskas, j mos, Rinkimai ir Mataičiai, 
Sniuplis, J. Daukus, 1 
ir Marijona. M. Bacevičienė— 
50 c.

šie aukavo dėl 
maisto, gėrimo bei daiktų iš-jliudhą naujieną, kad jos gyve- 
leidimui laimėjimais: A. Bels- 
kienė, E. Juodaitienė, P. Jakš
tienė, M. Batulevičius, A. Go- 
tauta, N. Tamašiunienė, A. Mi
lickienė, biznierius 
ir L. Ginaitytė.

Specialiai verta 
nuoširdų Lietuvos 
draugą, tai M. Birsieną iš Cold 
Water, Mich., kuris, negalėda
mas pats dalyvauti, gavęs pro
gą per draugę Litvinienę pri
siuntė auką $15. O kiek laiko 
atgal drg. Birsienas atvežė nu
pirkęs naują vilnonę eilutę

Davis seni Laisvės skaitytojai ir au
kautojai nuo karo nukentėju- 

Isiems Lietuvos žmonėms. Drg. 
parengimo . Mataitienė papasakojo man

J. Savaitis

paminėti 
vaikučiu

Tel. Evergreen 8-9770

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

inimo draugas Valerijonas Ma
taitis mirė birželio 23 d. šių 
metų, sulaukęs 55 metų am
žiaus. Jis suprato darbo kla
sės reikalus, 
draugiškas, 
lės 
Lai 
lies

Buvo su visais
Paėjo iš Raguvė- 

Panevėžio aps.
šios ša-

St.

parapijos, 
būna jam lengva 
žemelė.
Laisvės reikalams
Rinkimas $1. P.

et. V. J.

aukavo 
Jonikas
Stankus

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

LAUM.IVI Wl M IUI IMI IW

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

L4/D0TI/V/Ų 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
šų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

►◄□H

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poąjar 4110

2

Kelionė į Floridą.
Sekmadienis , lapkričio 18. 

Norėčiau, kad Laisvę skaitanti 
draugai žinotų, jog aš šiuos 
žodžius rašau po saulutės karš
tais spinduliais, Miami prie
miestyje Little River..

Kęlionę turėjau pasekmin
gą, tik vieną kartą “kumelai
tė” sušlubavo ant vienos ko
jos, bet keblumo nesudarė. 
Važiavau 40 vai., padariau 
1,322 mylias. Tai stebėtinai ma
žai kainuojanti ir smagi kelio
nė. Kasdien gamtišku atžvil
giu matėsi skirtumai. Ypatin- 
gaigai S. Carolina ir Florida 
valst. važiavimas Indian River 
pakraščiais stebėtinai gražų 
įspūdį sudaro. Keliai labai ge- 

jri, išskiriant pačią Floridą, 
kur yra taisomi. O kur jau; 
pataisyti, tai kai stalas.

Orą radome 
; viai, kurie atvykę ant 
j po laiko,
Vietiniai taipgi stebisj 
kiom oro permanomi

Kaslink darbo, tai pilnai ne- 
j siteiravau, bet iš pasikalbėji- 
■ mų su lietuviais sužinojau, jog 
patyręs amate ir norįs dirbti, 
gali gauti darbą, žinoma, rei

škia atminti, kad čia darbo są
lygos skirtingesnės, negu apie

Rumšiene sėdi Kliube prie 
stalelio, apkrauto tuščiom bon- 
kom ir stiklais.

Varto laikraštį, pasirodyda
ma, kad ji jį skaito. Staiga 
sušunka: “žiūrėkite, kokia ne
laimė atsitiko ant marių! Lai
vas apsivertė ir su visais žmo
nėmis nuskendo.”

“O iš kur tu sužinojai?” pa
klausė josios draugė, “štai, 
žiūrėk, paveikslas 
rodo!”

laikraštyje

X

Draugė 
Rumšienės 
kad ponia

te, ir tiesa, 
sulinkę žemyn, 
šun.

paėmus
žiūri, 

Rumšienė apvertus 
iš atbulo galo skai- 

visi laivo stiebai 
o apačia vir

ir pamato,

vėsoką. Atei- 
trum- 

tai nepasiganędinę. 
tan-

Vienok norėčiau priminti: 
kam aplinkybės leidžia, o no
rėtų pamatyti naujų vietų, tai 
patartina aplankyti tą kampu
tį sausžemio Jungt. Valstijų.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems. J. M. Paukštaitis

Telef. HUmboldt 2-7964

Ponia Rumšienė, patyrus, 
kad kviečiama jų draugija da
lyvauti Antram Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime, paklau
sė, kaipo vadovė, “Kas po tuo 
kvietimu pasirašo?” Patyrus, 
išplėšia iš sekretorės rankų 
laišką, ir praneša, kad nebus 
siųsta joki delegatai nei pa
sveikinimai. Sudraskius laišką 
numeta, ir
progos tarti žodį tame reikale.

Nariai nei žodžio.

neduoda nariams

poniu 
mados 
mokslą

Daug pas mus yra 
Rumšienių — tai senos 
gvardijėlė, kuri savo 
ir tautybę randa padugnėse
samagonkos. Kažin ar geriau 
joms nusileisti, ar paėmus už 
apikaklės išmesti iš draugijų?

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

T

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, i 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N 

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užein; 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti bu Girtais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

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

459 GRAND ST.
< (Skersai nuo Republic Teatro)

e

v

v
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Penktas puslapis

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 Puslapio)

V. J. Stankus, Easton ............. 968
P. Bečis—F. Klaston

Great Nėck ........................ 853
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 792 
Geo. Shimaitis, Montello ........... 778
V. Ramanauskas, Minersville .. 688 
J. Burba, So. Boston ................ 676
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 650 
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 632 
P. Šlajus, Chester .................... 598
S. Puidokas, Rumford ............. 588
C. K. Urbonas, Hudson ............. 486
ALDLD 25 kp., Baltimore ......... 460
L. Bekešienė, Rochester ........... 388
V. Padgalskas, Mexico ............... 384
V. Ramanauskas, Minersville .... 372 
P. Šlekaitis, Scranton ............... 350
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood .... 342 
J. Simutis, Nashua .................... 288
M. Smitrevičienė, Detroit ......... 280

ALDLD Moterų 20 kuopa,
Bihghamton .......................... 240

V. J. Valley, New Britain ......... 234
ALDLD 145 kp., Los Angeles 218 
S. Penkauskas-

P. Tamašauskas, Lawrence .... 212
A. Valinčius, Pittston ................  208
L. Pruseika, Chicago ..............  208
A. P. Dambrauskas, Haverhill 192
J. Kazlauskas, Wethersfield .... 168
F. Wilkas, Wilmerding ............. 156
J. Lingevičius, Saginaw ........... 148
J. Rudman, New Haven ......... 130
J. Kalvelis, Bridgewater ............  130
H. Žukienė, Binghamton ........... 114
A. Kupstas, E. St. Louis ........... 104
A. Gudzin, Schenectady .............. 78
M. Janulienė, Detroit ................. 72
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 52
J. Gugas, Detroit ...........................26
J. Adams, Grand Rapids .............. 24
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 14

Philadelphia laikosi pirmoj vietoj. P. Pilėnas ir S. 
Reikauskas prisiuntė 4 naujas prenumeratas ir atnau
jinimų.

K. Žukauskienė pakilo punktais su atnaujinimu.
A. Balčiūnas taipgi pakilo punktais su atnaujinimu.
J. Bakšys prisiuntė pluoštą atnaujinimų, bet pasilie

ka toj pačioj vietoj.
Laisvės įstaigoje pirmadienį lankėsi vajininkas J. 

Burba iš Bbstono; jis lankėsi Brooklyne asmeniniais 
reikalais; sustojęs ofise, pridavė atnaujinimą.

P. Šlajus iš Chesterio prisiuntė naują prenumeratą4 
ir atnaujinimą.

Į vajų įstojo su atnaujinimais A. Gudzin, Schenecta
dy, N. Y.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
A. P. Dambrauskas, iš Haverhill, Mass.; ALDLD 4-tas 
Apskritys, Pittsburgh, Pa. (M. Paulauskas); V. Rama
nauskas, Minersville, Pa.; P. Bečis-F. Klaston, Great 
Neck, N. Y.

Dabar vajus prailgintas. Tai bus prgoa vajininkams 
gauti daugiau naujų skaitytojų. Manome, kad bus gra
žių rezultatų.

Beje, pavienis skaitytojas J. Stulgaitis, iš Cicero, III., 
prisiuntė naują prenumeratą. Jo pavyzdį turėtų ir kiti 
pavieniai skaitytojai pasekti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Seime Japonai Išjuokė 
Premjerą Shidehara
Tokio. — Atėjęs į seimą, 

Japonijos premjeras Kisuro 
Shidehara sakė, kad jo val
džia einanti linkui demok
ratijos. Dauguma seimo na
rių garsiai išjuokė Shideha- 
rą ir niekinančiai baubė 
prieš jį. Taka Saito, progre- 
syvės partijos atstovas, .ir 
kiti seimo nariai pareiškė, 
jog Shidehara neturi jokios 
intencijos sudaryti demok
ratinę valdžią.

Japonijos imperatorius 
Hirohito isake seimui tai
syt rinkimų įstatymus.

Prezidentas pageidavo, 
kad Jungt. Tautų organi
zacija per 90 dienų tikrai 
pradėtų veikti.

Žiaurios Kautynės tarp 
Anglų ir Indonezų

Batavia, Java. — Anglų 
šarvuotlaivis Sussex antrą 
kartą bombardavo indonezų 
miestą Unguran, Javos sa
loje. Per 7 valandas siautė 
nuožmus mūšis tarp įsiver
žusių anglų-indusų ir besi
ginančių indonezų Bandung 
mieste. Anglai naudojo ir 
amerikinius tankus. Jau 20 
dienų tęsėsi mūšiai tarp 
anglų ir indonezų Suraba- 
yos uostamiestyje.

Chinijos tautininkai, su 
Amerikos tankais, lėktu
vais ir kitais pabūklais, už
ėmė Hulutao uostamiestį, 
Mandžurijoj. Amerikos lai
vai gabens Chiang Kai-she- 
ko kariuomenę per Hulutao 
į Mandžuriją.

f"' ' "; '..........................

MūSU KULTŪRINIS CENTRAS
Įsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠĖRO KAINA $25

Visi norime, kad pažangioji Amerikos vi
suomene turėtų tinkamą namą, kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų raštinės ir Laisvės spaustuvei.

Taipgi Turi Būt Gera Sale 
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti Šerų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną šėrą.‘
Siųsdami už Šerus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

Baltimore, Md.
30 Metų Iš LLD 25-tos Kuopos 

Darbuotės
Nuo pradžios savo susiorga- 

nizavimo iki šių dienų Lietu
vių Literatūros Draugijos 25 
kuopa kultūriniam vietos lie
tuvių gyvenime atliko savo is
torinę pareigą su kaupu.

Baltimorės lietuvių didele 
didžiuma, dirbdami kriaučių 
pramonėj, prigulėdami į tris 
unijas, kaip tai, Amalgameitų, 
I.W.W, ir nepriklausomingą 
uniją, vedė kovą už pagerini
mą savo būvio. Bet taipgi skir
tingos unijos vedė kovą viena 
prieš kitą.

Taipgi reikia priminti dar 
tą, kad tie laikai buvo socia
listinio žydėjimo. Kuopa visa
da stovėjo su darbininkų judė
jimu.

Kada mes buvom jauni ir 
jaunos, turėjom daugiau entu
ziazmo ir spėkų darbuotis dar
bininkų pažangiajam judėji
me. Bet šiandien' turime dau
giau patyrimo, daugiau klasi
nio nuoseklumo.

Kuopa buvo skaitlingai iški
lus nariais, žinoma, laikai pa
sikeitė. Su tuo .turėjo viskas 
keistis. Dvi unijos turėjo pa
sitraukti, užleisdamos savo 
vietą Amalgameitų unijai.

Persiorganizavus socialisti
niam judėjimui, užėjus reakci
jai, daugelis nusivylė tose ko
vose, pasitraukė iš kuopos.

šiandien kuopa stovi išsika
sus iš tų visų praeities kovų, 
mažesnė nariais, bet anaiptol 
ne mažesnė veikimu. Kuopa 
tvirtai susirišus su tarptautiniu 
darbininkų judėjimu. Kuopa 
dalyvauja konferencijose ir vi
suose lietuvių progresyvių su
važiavimuose. Per 30 metų 
kuopos gyvavimo jos iniciaty
va buvo surengta šimtai pra
kalbų, koncertų, paskaitų ir 
pasilinksminimo vakarų. Tūks
tančiai dolerių aukomis su
rinkta skirtingiems reikalams 
darbininkų judėjimo. Literatū
ros platinime kuopa stovi ga
na aukštai todėl, kad visi kuo
pos nariai ima dalyvumą pla
tinime.

žinoma, Lietuvių Svetainė 
buvo centru to viso progresy
vių lietuvių judėjimo. LLD 25 
kuopa pilnai įvertina Lietuvių 
Svetainę. Turi Šerus pasipir- 
kus ir remia visokiais būdais.

Nors neturi aiškaus nusista
tymo, didžiuma Baltimorės lie
tuvių, tačiau, visuomet gausiai 
paremia progresy viską judėji
mą. Atsilanko į prakalbas, į 
pasilinksminimo parengimus ir 
šiaip gana duosnūs aukomis. 
Už tai literatūros kuopa yra 
dėkinga Baltimorės lietuvių vi
suomenei. Be jos paramos 
kuopa nebūtų galėjus atlikti 
tų didelių apšvietos darbų. 
Šiandien pačiam fašistuojan- 
čių elementų įsiutime Baltimo
rės lietuviai nusigrįžo nuo kei
kūnų ir gana gausiai lankosi į 
kuopos parengimus ir paremia 
visokiais būdais.

šiandien kuopa, po mažos 
pertraukos, vėl atsistojo tvir
tai ant kojų. Kuopos vadovy
bėj stovi trys gabūs draugai: 
P. Paserskis, S. Meškis ir J. 
Deltuva. Drg. Deltuva daug 
veikė gyvavusiam Lyros Cho
re. Dabar pradėjo veikti kuo
poj. Linkėtina draugui daug 
ištvermės ir pasisekimo.

Pas kuopos narius yra drau
giškas sugyvenimas. Nariai 
skaitlingai pradėjo lankyti su
sirinkimus. Veikimas pradėjo 
pakilti. Kuopa gavo 10 naujų 
narių. Vienas geras dalykas, 
tai kad į valdyba apsiima nau
ji nariai. Jeigu tie patys vei
kia visada, tai atrodo, kad 
kuopa priklauso tik keliems 
nariams.

Gruodžio 10 d., Lietuvių 
Svetainėj, bus kuopos metinis 
susirinkimas. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti šiam susirinkime.

Kiekvienas kuopos narys 
turėtų įsjtėmyti, kad šiandien 
mes įžengiame, taip sakant, J 
naują gadynę. Lietuva jp as ii iko 
laisva, žengia naujo gyvenimo 
keliu, dėlto mes labai džiau

giamės. Bet Lietuva tuo pačiu 
kartu labai nukentėjo nuo ka
ro. Mes turime pagelbėti Lie
tuvos žmonėms visokiais bū
dais. Todėl mūsų pareiga dau
giau veikti, daugiau Amerikos 
lietuvių įtraukti į darbą teiki
mui pagalbos Lietuvos žmo
nėms. J. Balsys

So. Boston, Mass. HELP WANTED—-MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

Wilkes-Barre, Pa.
LDS 7 kuopos susirinkimas 

atsibuvo 11 d. lapkričio. Narių 
atsilankė neperdaugiausia.

Finansų sekretorius rapor
tavo, kad mūsų vieną draugą, 
Juozą Juozapaitį, patiko ne
laimė: grįžtant jam namo iš 
darbo, 3 d. lapkričio, apie 
8:30 vai. vakaro, visai netoli 
nuo jo namų smarkiai važiavo 
automobilius ir jį užmušė. Au
tomobilius užgaudamas išmetė 
jį aukštyn kokia 20 pėdų, jis 
krito, persiskėlė galvos kiau
šą ir ant vietos mirė. Vairuo
tojas automobiliaus buvo John 
Warke iš Ashley, Pa. Jis tapo 
suimtas ir padėtas po $2,500 
kaucija. Tai nežinia kas iš to 
išeis.

Velionis Juozapaitis paliko 
moterį, 3 sūnus ir dvi dukre
les, jauniausia 6 metų. Vyriau
sias sūnus randasi laivyne, Fi
lipinuose. f

Laidotuvės buvo laisvos. Li
kosi palaidotas 7 d. lapkričio 
laisvose kapinėse. Velionio žmo
na daug turi pakęsti nuo savo 
giminių. Mat, giminės yra la
bai religingi žmonės, ir jie 
išmetnėja, kam velionis buvo 
laisvai palaidotas.

Velionis Juozas priklausė 
prie LDS 7 kuopos. Pirmiaus 
priklausė prie Komunistų Par
tijos per ilgą laiką.

LDS 7' kuopa taria užuojau
tą velionio moterei ir visai šei
mai.

LDS 7 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks 9 d. gruodžio, 
2 vai dieną, paprastoj vietoj. 
Kiekvienas narys privalo da
lyvauti šiam susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų. Bus 
kuopos valdybos rinkimas 1946 
metams, ir taipgi yra visokių 
kitų reikalų. Ateidami atsives
kite po naują narį.

Išrinkom delegatą' į Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
ir pasveikinom suvažiavimą su 
$5 auka.

Taipgi LLD 43 kuopa pa
siuntė delegatą ir pasveikino 
suvažiavimą su $10 auka.

Senas Wilkesbarrietis

Reikalauja, kad Kongresas 
Ištirtų Hurley’o Įtarimus

■ ■I. /

£ Washington. — Kai ku
rie Jungtinių Valstijų se
nato ir kongreso atstovų 
rūmo nariai, ypač republi- 
konai, reikalauja ištirti val
džios politiką Chinijoje. Jie 
ima už gryną pinigą buvu
sio ambasadoriaus generolo 
Hurley’o įtarimus, kad tūli 
Amerikos valdininkai, gir
di, pritarę chinų komunis
tams bei negana rėmę Chi
ang Kai-sheko vyriausybę.

Chungking. — Chinijos 
tautininkų valdžia skelbia, 
kad Sovietai, girdi, leidžią 
jai lėktuvais gabenti ka
riuomenę į Mandžurijos so
stinę Changchuną.

Geri Parengimai
Lapkričio 11 d. Naujos An

glijos Moterų Sąryšio rengtas 
koncertas tikrai buvo sėkmin
ga^, kaip publikos atsilanky
mu, taip programos išpildymu. 
Moterys apskaitliuoja, kad 
įplaukė arti dviejų tūkstančių 
dolerių.

Lapkričio 17 d. trijų moterų 
rūpesniu ir lėšomis surengta 
vakarienė Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo 
tikslui. Padaryta pelno $62. 
II. Tamošauskienei paaiškinus 
vakarienės tikslą ir pradėjus 
rinkliavą, Ig. Kubiliūnas sa
ko: “Aš duodu penkinę, gal 
rasis ir dešimtinių.” Ir tikėki
te, kad jo išsireiškimas buvo 
ne tuščias. Klausiu Kubiliuno, 
kodėl virš minėto koncerto 
programoje nedalyvavote. At
sakė, kad nelabasis šaltis kan
kinąs. Tačiau programa nenu
kentėjo, nes žymus daininin
kas ir Gabijos Choro vedėjas 
Paura užpildė jo vietą.

LDS 1-mo Apskričio 
Konferencija

Lapkričio 18 d. LDS 1-mo 
Apskričio metinė konferencija 
buvo rekordinė, nes nemažai 
dalyvavo jaunimo, jų tarpe A. 
Vasaris ir adv. P. Šimonis, Jr. 
Gražaus jaunimo buvo iš Wor- 
cesterio, Montello, ir Bostono. 
Konferencija buvo gyva, inte
resinga, net ne delegatai na
riai ėmė dalyvumą įvairiuose 
svarbesniuose svarstymuose. 
Konferencija tęsėsi per 5 va£ 
landas be pertraukos. Konfe
rencijos nutarimai tilps proto
kole, kuris prie pirmos progos 
turėtų būti paskelbtas organe 
Tiesoj.

Komisija iš penkių narių su
daryta 7-tojo Seimo reikalui. 
Kaip žinia, LDS 7-tas Seimas 
Įvyks Bostone, birželio 10, 11 
ir 12 dd., 1946 m.

Išrinkta specialis apskričio 
organizatorius, kuris rūpinsis 
prižiūrėti apskričio ribose kuo
pas, idant jos dalyvautų aps
kričio šaukiamose konferenci
jose, kad metines duokles į 
apskriti užsimokėtų visos kuo
pos ir kad kiek nors ‘pašalinus 
tą nepaisymą. Pavyzdžiui, šioj 
konferencijoje buvo vienos di
delės kuopos du delegatai, ku
rie neturėjo jokio fonnalio iš 
kuopos raporto, nei duoklių į 
apskritį. Jie nežinojo, kad 
toks dalykas reikalingas. Aiš
ku, kad nei patys delegatai, 
nei kuopos valdyba neskaitė 
organe Tiesoj net pirmam pus
lapyje 1-mo apskričio konfe
rencijos šaukimą arba nepaisė. 
Taip pat iš suvirs 20 esamų 
kuopų tik 9 tedalyvavo konfe
rencijoj. ši konferencija dis- 
kusavo, kad toliau negalima 
tylėti dėlei nepaisymo, reikia

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 
' Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteiktam garbingas laidotuves

$150

Trumanas pareiškė įsiti
kinimų, kad Sovietai bend
radarbiaus su kitomis Jung. 
Tautomis taikai palaikyt.

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

Egzaminaoįam Akis, 
Rašome Receptas 

Nupiesiam Planus

REIKALINGI
dailydes, mūrininkai

IR t

KONSTRUKCIJOS DARBININKAI
DARBAS 48 VALANDŲ SAVAITE 

DVIGUBAI MOKAMA UŽ ASTUONIAS VALANDAS 
ILGAS DARBAS

E. R. SQUIBB & SONS PLANT
New Brunswick, New Jersey. Brown
& Matthews, Inc., Contractors, Mr.
Stanton, Superintendent. (280)

kritikuoti, reikės ir pabarti.
Lowellio kuopos delegatas 

pranešė apie Jono Karsono 
vargingą piniginę padėtį. Kuo
met žmogus be kojų ir vis be 
darbo, tai skurdus gyvenimas. 
Konferencija nutarė užmokėti 
jo ir žmonos duokles už metus 
laiko į LDS iš apskričio iždo 
virš $16.

Tą pačią dieną po konferen
cijos nemažai delegatų nuvy
kome į cambridge’iečių ban- 
kietą. Tai buvo tikrai graži 
sueiga. Cambridge Moterį] 
Kliubas ir ALDLD 8-ji kuopa 
užsitarnauja garbės už tą pui-i 
kų parengimą. Programoje bu
vo kvartetas iš Pauros, Niau-' 
ro, šmito ir žilaičio. Jie sutar
tingai gražiai dainavo. Prakal-, 
bėles pasakė A. Vasaris, adv.
P. Šimonis, Jr., ir D. G. Jusius. 
Nepaisant nemažos įžangos, 
laisvanoriai aukų sudėjo virš 
$45 dėl Lietuvos vaikučių ka
lėdinių dovanų. Richard Baris 
su savo balta “accordian” to
liau linksmino susirinkusius.

D. J.

Šypsenos
Mokykloje

Mokytojas liepia mažajam 
Jonukui aprašyti rojų, bet tik 
labai trumpai.

Jonukas rašo: — Tai sodas, 
kuriame daugybė vaismedžių 
ir prie vieno iš jų prikabin
tas įspėjimas: “Jei valgysit, 
būsit išvaryti.”

PRANEŠIMAI

APVALYTO! AS 
DIDELIAM APARTMENTINIAM NAMUI. 

GERA ALGA SU KAMBARIU. 
KREIPKITĖS J SUPERINTENDENT. 

3516-85TH STREET. 
JACKSON HEIGHTS, L. I. 

NEWTON 9-7783
(281)

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKĖ
MYLINTI VAIKUS.

ATSKIRAS KAMBARYS.
WINDSOR 6-1439.

(281)

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

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

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

I ALDLD Moterų Kliubas rengia 
prakalbas .su dainų programa, Gruo
džio 2 d., L. P. K. Salėje, 227 Law
rence St. Durys atdaros nuo 2 vai. 
dieną. Dainos ir prakalbos nuo 2:30 
vai. Dainų programą pildys LAIS- 

i VES CHORAS, vadovybėje Baltu- 
lionytės. Prakalbą sakys D. M. Šo- 

į lomskas, Laisvės red. štabo narys iš 
j Brooklyn, N. Y. Jis kalbės apie Lie- 
I tuvą ir kitais svarbiais šių dienų 
1 pasauliniais klausimais. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Rengėjos.

i (278-279)

, Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 2 d., pas dd. Kasparus, 
191 S. Sherman St., 2 vai. dieną. Vi
si nariai dalyvaukite, turime svarbių 
reikalų aptarti. — Sekr. (279-280)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 3 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7:30 v. v. Visi nariai 
dalyvaukite, išgirsite delegatų ra
portus iš 2-ro Dem, Liet. Kongreso, 
kuris įvyko Pittsburghe, taipgi bus 
raportai iš 7-to Apskr. konf. įvy
kusios Bostone. — G. Šimaitis, fin. 
sekr. (279-280)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp., atžymėjimui šios

■ organizacijos 30 m. jubiliejaus ruo-
i šia koncertą. Gruodžio 2 d., Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave.

i Pradžia 3 vai. dieną. Programe da
lyvauja: S. Kuzmickas iš Shenan
doah, Pa., ir V. Valukas iš Wilkes- 
Barre, Pa., abu solistai; skambins 
Rusų balalaikų orkestrą, akomp. ru
sų šokikų grupei; išgirsime gražią 
muziką, kurią suteiks armonikistas 
Albertas Kaspariūnas. Prakalbą pa-

i sakys vienas iš Laisvės redaktorių.
,—■ Kviečia Komisija. (278-279)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gruodžio 2 d., 4 vai. 

dieną, po 29 Endicott St. įvyks šau-
i nūs vakarėlis, ruošiamas abiejų 
ALDLD kuopų, tai bus sulauktuvės

j delegatų, sugrįžusių nuo Dem. Liet. 
| Suvažiavimo. Ateikite visi, išgirsite \ 
I delegatų raportus ir linksmai pra
leisite laiką. Bus valgių ir gėrimų.

; —• Rengėjai. (278-279)—
į HARRISON-KEARNY, N. J. •

ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 vai. dieną. Draugai, ma
lonėkite visi dalyvauti šiame susi
rinkime, nes apart kitų svarbių rei
kalų bus išduoti raportai iš Demo
kratinių Lietuvių suvažiavimo įvy
kusio Pittsburghe. — V. W. Zelin.

(278-279)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

1

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tol EVergreen 4-9508

1I

I 
.t

i
1



Šeštas puslapis ’’ Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Lapkr. 30, 1945

NewY>rto^#>M2inios
Do-Re-Mi Filmos—Teatrai

Praneškite Visiems, kad 
Šeštadienį bus Filmy 

Vakaras Kliube

L. P. T. Komitetui Atveže 
Vežimus Čeverykų

Lietuviški Judami ir 
Kalbami Paveikslai 
Central Brooklyne

šio šeštadienio vakarą, 
gruodžio 1-mą, Piliečiu Kliubo 
salėj, bus rodymas brooklynie- 
čio Geo. Klimo lietuviškos fil- 
mos “Kuprotas Oželis“ ir Ta
rybų Sąjungos pirmkarinės 
romantiškos - komiškos filmos 
“They Męt In Moscow.” ši fil
mą pilna 'meilės, linksmavimo, 
gražių scenų ir juokų.

Pradžia rodymo lygiai S :30. 
Įžanga tik 50c. Norinti pasi
rinkti sėdynę, ateikite anks-

Lapkričio 28-tos priešpietį i 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Drabužių Centrą, 
417 Lorimer St., Brooklyne, ir 
į sandėlį atvežta labai daug 
čeverykų.

Iš Chicagos vėl gauta bene 
47 dėžės paskiausio jų siun

tinio. Taigi, Drabužių Centre 
bus daug visokio darbo. Atei
kite pažiūrėti. Kuriais vaka
rais bus dirbama, komitetas 
praneš po apžiūrinėjimo gavi
mo ir pasitarimo, kaip tas dar
bas galės būti greičiausia at
liktas.

šį penktadienį turėtų būti 
pilna Laisvės svetainė choris
tų, nes jau daug buvusių Ai
do Choro narių, kariškių, su
grįžo iš tarnybos ir mes, kaip 
ir jie su mumis, laukiame pro
gos pasimatyti. Tokio pasima
tymo proga ir būna Aido 
Choro repeticijose.

Žymūs Svečiai Kalbėtojai 
Uniį ist ų Sąskridyj e

Filmą “Kuprotas Oželis,“ 
kurioje mums žinomi brookly- 
niečiai aktoriai vaidina — 
kalba ir dainuoja lietuviškai, 
—bus rodoma nedėlioję, gruo
džio (Dec.) 2-rą dieną, 6 vai. 
vakaro, Neprigulmingo Kliu
bo kambariuose, 269 Front 
St., Central Brooklyne.

Taipgi bus filmą “Vilniaus 
Išvadavimas.“ Rodys filminin- 
kas G. Klimas. įžanga 50c 
ypatai.

Komisija.
čiau. Rengia Lietuvių Liaudies 
Teatras.

Komunistai Veteranai 
Kviečiami Pasitarti

Gruodžio 1 ir 2 dienomis 
Įvyksiančion komunistų vete
ranų konferenęijon kviečiami 
visi komunistai veteranai. Vi
si komunistų kliubai siunčia 
po vieną ar po du veteranus 
delegatais.

Kviečia ir ne delegatus. Jie 
įeis su K. P. nario korta ir 
atleidimo iš tarnybos ženkle
liu. kaipo svečiai - tėmytojai. 
Taipgi visi komunistai vetera
nai kviečiami dalyvauti po 
k o n f e r e n c i j os į v y k si a n č i a m e 
pobūvyje.

Konferencija šeštadienį pra
sidės 10 vai. ryto, baigsis 6 
vai. vakaro. Sekmadienį sesi
jos nuo 10 iki 2, o nuo tada 
pažmonys.

Robert Thompson, vetera
nas K. P. šios valstijos komi
teto pirmininkas, raportuos 
šeštadienio rytinei sesijai. Fos- 
teris, nacionalis pirmininkas, 
pasveikins veteranus pobūvy
je, sekmadienio popietį.

L. K. N.

Kariškis majoras Melwyn 
Douglas ir kongresmanas 
Hugh DeLacy iš Washington© 
bus svečiais kalbėtojais did
žiojo New Yorko CIO Tary
bos šaukiamame masiniame 
mitinge šio pirmadienio vaka
rą, gruodžio 3-čią.

Mitingas šaukiamas parem
si jūrininkų žygį. Jūrininkai tą 
I dieną sulaiko darbą, reikalau- 
i darni vyriausybės parvežti iš 
j užjūrių namo atitarnavusius 
Į kariškius.

Jūrininkai sako, kad nusi- 
I skundžiama laivų stoka yra 
nepamatuota. Jie reikalauja, 

i kad laivai būtų vartojami ne 
. intervencijai į kitų šalių reika
lus, ne prekybai, ne smagu- 
, mui pasivažinėjimams, ne pa
dėti rūdyti, bet visi vartojami,

pirm viso, atitarnavusius ka
rius parvežti.

Mitingas bus Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.
Apie Kongresmaną DeLacy

Visai natūralu, kad DeLacy 
kalbės tokiame unijų šaukia
mame mitinge. Jis pats šiomis 
dienomis J. V. Kongrese, su 
grupe kitų pažangių kongres- 
manų, įteikė bilių, reikalau
jantį nesikišti į Chinijos vidu
jinius reikalus, kad išvengti 
naujo karo.

Tai yra jaunas amžiumi, bet 
senas kovotojas už žmonių rei
kalus, Washington valstijos 
veiklus unijistas, Kongresai! 
išrinktas visų pažangiųjų 
bendromis jėgomis.

Third Ave. Transit Sistema, 
New Yorke, lapkričio 29-tą 
a t n a u j i n o pasitarimus su 
Transportininkų Unija. Pasku
tinė diena unijos buvo nusta
tyta 30-ta.

Prašė Majoru Rūpintis 
Laikinais Butais

I _________

Pilietinė Butams Taryba 
New Yorke kreipėsi į dabarti
nį majorą LaGuardiją ir į I

Į naujai išrinktąjį O’Dwyer su 
' paraginimu gauti daugiau bu- 
į tų miesto gyventojams.

Taryba nurodinėja, jog fe
derate vyriausybė turi 75,000 
laikinų butų, tinkamų perkel
ti bile kur į miestus. Ragino 
majorus skubėti įgyti tų lai
kinų patalpų ir New Yorko 
miestui.

FILMU VAKARAS
Rengia Lietuviu Liaudies Teatras

Lietuvių Amer. Piliečių Kliubo Salėje
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šeštadienį, Gruodžio-December 1

Vaizdas iš veikalo “Kuprotas Oželis”
Bus rodoma dvi filmos, naujai nufilmuotos ir spalvuotos

1- ma Filmą — “KUPROTAS OŽELIS,” graži muzlkalė Komedija, į 
lietuviškai kalba ir dainuoja.

2- ra Filmą — “THEY MET IN MOSCOW” (Susitiko Maskvoj), 
tai viena iš puikiausių Sovietinių filmų, taipgi muzlkalė.

Matykite Šias filmas, įgausite malonaus pasitenkinimo. Užmiršite 
visus nelemtus rūpesčius, kurie kankina jūsų sielą.
Pradžia 8:30 v. v. Įžanga 50c (taksai {skaityti)
.... - ■ ■ ■ .............. ............................... ........... 1

Tėvai Reikalavo Fondu 
Vaiky Priežiūrai

Dviejų vaikams priežiūros 
centrų, New Yorke, globėjų ir 
tėvų susirinkimas, pereitą sek
madienį, nutarė 'vesti kampa
niją viso miesto skale už gavi
mą iš valstijos iždo fondų to
limesniam centru išlaikymui.

Jeigu nebūtų iš valstijos iž
do gauta paramos, visi cen
trai būtų priversti užsidaryti 
kovo 31-mą.

Susirinkimo pasiųstame gu- 
bern. Dewey laiške prašo “re
komenduoti seimeliui ir remti 
paskyrimą pinigų tiems ir ki
tiems vaikų centrams išlaiky
ti“ New Yorko mieste.

Unijisty Padėtis 
Europoje

Tuo klausimu kalbės Louis 
Weinstock gruodžio 5-tą, 
Manhattan Center, New Yor
ke.

Weinstock, Maliorių 9-tos 
Tarybos (AFL) finansų se
kretorius, ką tik sugrįžo iš 
Europos, kur jis buvo nuvy
kęs sąryšyje su Pasaulio Dar
bo Unijų Federacijos Kongre
su. Ten jis dalyvavo tėmytoju, 
o po to lankėsi daugelyje vie
tų, tėmydamas gyvenimo są
lygas, darbininkui padėtį ir 
unijų veiklą tose sąlygose.

Kadangi jis yra patyręs 
unijų vadas, reikia tikėtis uni- 
jistams naudingų informacijų 
iš jo kalbos. ■

Adatos Centre Masinis 
Mitingas

New Yorko adatos centro 
srityje dirbantieji darbininkai 
lapkričio 30-tą mažiau valgys 
pietų, kad greičiau parvažiuo
tų namo mūsų kariškiai. Jie 
dalyvaus pietų laiku šaukiama
me masiniame mitinge ant 
35th St., tarp 7th ir 8th Avės. 
Mitingą šaukia miesto CIO 
Centras.

Adatos centro darbininkai 
tankiai savo pasilsi© ir užkan
džio minutėmis sueina 'daug- 
tūkstantinėm miniom į mitin
gus vienu ar kitu svarbiu rei
kalu.

Latviai Siunčia Paramą 
Tarybą Latvijon

Pažangiųjų Amerikos latvių 
sudarytas Latvijai Pagalbą 
Teikti Komitetas neseniai ga
vo iš Latvijos pranešimą, kad 
ir jų siųstosios Latvijai dova
nos per Russian Relief įstaigą 
pasiekė Latviją.

Pranešimas atėjęs nuo Dr. 
August Kirchensteins, Latvi
jos Tarybinės Socialistinės 
Respublikos prezidiumo pir
mininko, amerikiečių latvių 
American Relief for Latvia 
prezidentui Gustav Danzis. 
žinią paskelbė American So
ciety for Russian Relief, kuri 
taipgi buvo informuota apie 
sėkmingumą jos patarnavimo 
tautoms pasiuntime pagalbos 
gimtiesiems kraštams.

American Relief for Latvia 
susitvėrė tik prieš apie metus 
laiko. Iš pradžių pajėgė pa
siųsti mažesnius siuntinius do
vanų. Bet pastaraisiais šešiais 
mėnesiais pasiuntus apie $30,- 
000 vertės pagalbos ir pasiža
dėjus sukelti šiais metais iki 
$100,000. ’

Gi Russian Relief, su įvai
rių tautų, tame skaičiuje ir su 
pažangiųjų lietuvių kooperaci
ja per keturis metus persiun
tė $60,000,000 vertės pagal
bos kare nukentėjusioms.

Lietuvai Pagalbą Teikti Ko
mitetas jau yra išsiuntęs , De
šimtą Siuntinį, ruošia 11-tą. 
Russian Relief visuomet pa
tarnavo persiuntime. Patarna
vo nemokamai, padengiant 
persiuntimo lėšas iš visų ame
rikiečių aukų, suaukojamų tie
siai į Russian Relief laike tos 
įstaigos vajų.

Balalaiką Muzikos ir 
Dainą Koncertas

Gruodžio 15-tos vakarą, 
šeštadienį, 8:30, Community 
Center Teatre, 270 West 89th 
St. ir Broadway, New Yorke, 
Rusų Balalaikų Muzikos 
Draugija ruošia koncertą. Pro
gramoje dalyvauja 30 instru
mentų orkestrą, Radiševo šo
kėjų Grupė, solistė daininin
kė Elena Slavnaja ir seserys 
Anya ir Olga Swidunovich, 
dainininkės.

Kviečia lietuvius atsilanky
ti. Tikietai po $1.20 ir $1.80. 
Norintieji pasirinkti sėdynes 
prašomi įsigyti tikietus iš anks
to Balalaikų Draugijos centre, 
218 E. 12th St., New Yorke.

Lapkričio 28-tą policijos ko- 
misionierius Wrallander prisie
kdino 49 naujus policistus.

CHARLES '
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 8. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Aido Choras pasirodė pui
kiai su VI. Railos parašyta 
operete “Kada Kaimas Ne
miega.“ Už tai didesnė dalis 
kredito reikia atiduoti auto
riui už sklandų parašymą ir 
D. Judzentavičienei už pritai
kymą operetei tinkamų dainų.

Su šia operete choras tiki
si dar bent tris kartus pasek
mingai pasirodyti ir to dėka 
save išsigarsinti ir paaugti na
riais iki tiek, kad Laisvė bus 
priversta įsigyti naują svetai
nę viso choro sutalpinimui.

Buvo tik Sapnas
Aną naktį jūsų korespon

dentas sapnavo sekamą sap
ną :

Sapnavo, kad jis numirė ir 
nuėjo tiesiai į dangų (tik sap
ne tas ir galima). Ten susiti
ko Gabrielių ir pirmiausiai 
užklausė:

—Ar čia jūs turite chorą?
— Pirmiau turėjome gerą 

chorą, bet jis vėliau pakriko, 
sako Gabrielius. — Tačiau da
bar mes laimingi, kad atvyko 
Petras Grabauskas ir jis jau 
baigia chorą iš naujo suorga
nizuoti: jis jau turi apie porą 
milijonų tenorų, pusantro mi
lijono altų ir apie tris milijo
nus sopranų.

—O kaip su beisais, kiek jis 
jų turi? — užklausė kores
pondentas, atsiminęs, kad ir 
jis dainavo beisu Aido Chore.

—O, beisu Grabauskui ne
reikia, — aiškina Gabrielius. 
Mat, Grabauskas sakėsi pats 
dainuosiąs beisu. . . 

* *• *
Teko nugirsti kitus kalbant, 

ir aš linkęs su jų nuomone su
tikti, kad Aido Choras nega
na laiko pašvenčia išmokimui 
dainų. Yra nuomonių, kad 
choras mokintųsi, sakysime, 
grupę dainų per du ar tris 
mėnesius ir vieną dainą pilnai 
išmokus, ją pakeisti nauja, 
taip, kad choristai su pasitikė
jimu galėtų išeiti ant estrados. 
Ką jūs apie tai manote?

5<c #

šį kartą nekviečiu naujų na
rių ateiti į chorą, patys turėtų 
susiprasti tai padaryti, o an
tra, jei perdaug sugužės, tai 
ir man pačiam vietos neliks. 
Jei randasi smalsuolių, kurie 
man netiki, gali ateiti penkta
dienį, lapkr. (Nov.) 30, 8 vai. 
vakaro, į Laisvės salę ir patys 
persitikrinti... A.C.K.

“The Lost Week-End” 
Rivoli Teatre

P raded a n t šeštadieniu, 
gruodžio 1-ma, Rivoli Teatre, 
Broadway ir 49th St., New 
Yorke, pradės rodyti naują 
filmą “Lost Week-end,” paga
mintą pagal Charles Jack- 
son’o to pat vardo novelę.

Filmą perstato inteligentiš
ko, bet chroniško alkoholizmo 
pagauto žmogaus vidujines 
kovas tarp troškimo įsigerti ir 
pastangų atsilaikyti, nepasiek
ti žmogaus gyvenimo padug
nių. Parodo, prie ko gali pri
eiti neatlaikiusis pagundos.

Laikraštis Raportuos 
KomuuistŲ Veiklą

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
kad gruodžio 2-ros, šio sek
madienio laidoje išspausdins 
komunistinės i n f o r m a cijos 
priedą. Būsiančios sutraukos 
kalbų Foster’io, Dennis’o, 
Williamson’©, Thompson’©, 
Wellman’©, Davis’o ir kitų. 
Tos kalbos, tai raportai, pa
teikti neseniai įvykusiam Ko
munistų Partijos Nacionalio 
Komiteto posėdžiui.

Įdomaujanti komunistų vei
kla gali laikraštį gauti ant vi
sų žymesniųjų standų, taipgi 
LKK patalpose.

LDS 3-čio Apskričio Konfe
rencija, Gruodžio 2 Dieną
LDS 3-čio Apskričio konfe

rencija įvyksta sekmadienį, 
gruodžio 2 d., Laisvės svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 10 vai. ry
to.

Visi delegatai kviečiami lai
ku susirinkti, nes turime ne
mažai reikalų aptarti. Konfe
rencija turėtų prasidėti nu
skirtu laiku.

Jeigu yra tokių kuopų, ku
rios nespėjo ar pamiršo išrink
ti delegatus, tai tų kuopų val
dybos gali dalyvauti arba jos 
gali ką nors iš narių Įgalioti, 
kad dalyvautų.

Apskr. Komiteto Narys.

Mokytojų Liuosnorių Orga
nizacijos centrą atlankė 450,- 
000 kariškiu svečiu. Cen- « *
tras dabar užsidarė. Tačiau 
mokytojai tebepalaiko klases 
sužeistiems veteranams, esan
tiems Halloran ligoninėj, Sta
ten Island.

PARDAVIMAI
Williamsburge, 3-jų šeimų kampi

nis mūrinis namas, su 12 kambarių; 
su maudynėm, elektra, dviem karam 
garadžius. Įmokėti $1,200. Kaina 
$5,500. Vienas blokas nuo 8th Avė. 
subvės ir 3 blokai nuo B.M.T. sub- 
vės.

3-jų šeimų mūrinis namas, 16 
kambarių, maudynės, garas. Visas 
tuščias, $2,500.

ZINIS 
REpublic 9-1506. 

(278-280)

ANKSTYVAS PAUKŠTIS SURANDA SLIEKĄ 
PRADĖKITE ANKSTI 
Kalėdinį Šapinimą Pas 

SABLE & MOSKOWITZ

GRAND STREET EXTENSION 
WINE AND LIQUOR STORE 

176 GRAND ST. EXTENSION 
BROOKLYN, N. Y.

Didelis Pasirinkimas Įvairių Skonių

Wines, Whiskies, Cordials, Rum & Brandies 
Specialiai Wines, Rum & Vermouth

Per vieną savaitę Brookly
ne išparduota Christmas Seals 
už $28,304.71.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy Avcs.)

B’KLYN, N. Y.
•

. OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ) 9 4 -p M 
Trečiadieniais > ~ '
Penktadieniais J

Valką ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Are. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

nri

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL ST. Z-2178

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS
A




