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Washingtono ponai 
talija Pan-American
mais ir pagalba dolerių arba 
jiems pritariančių žmonių pil
nai praveda savo politiką. Bet’ 
atsiranda tai politikai priešin
gų, kurie gali įsigalėti ir tada 
labai paaštrinti santykius 
Jungtinėmis Valstijomis.

DARBO UNIJOS SMERKIA Soviety Kariuomenė 
PREZ. TRUMANO PLANĄ Nesitraukia Pirm

PRIEŠ STREIKO TEISĘ Laiko iŠ Irano

PREZ. TRUMANAS REIKALAUJA, KAD 
KONGRESAS IŠLEISTU ĮSTATYMĄ

STREIKŲ LAISVEI SUVARŽYTI
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos ir CIO 
unijų vadai ir pažangieji 

Mr. James Byrnes paskelbė, kongreso nariai pasmerkė 
kad Chinijoj dar yra 6()o,ooo prezidento Trumano reika- 
japonų kareivių ir civilių, jlavimą išleist įstatymą, ku- 
Kaip žinios nurodo, tai jiei ris uždraustų darbininkams 
padeda generolui Chiang Kai-i Streikuoti per 30 dienų, ku- 
sliekui. Pasakos, 
Chiang Kai-shekas, su 
ba amerikiečių,

su

būk gen. Irios vadinamos “atvedini- 
pagal- 'mo” laikotarpiu.

veržiasi į i Kongreso komitetas kari- 
šiaurinę Chiniją jų nuginkla- niais reikalais jau svarsto šį 

neturi pamato. .lapo- prezidento sumanymą. Tei-vimui, i
nai apsaugo jo golžkelius «rigįama> jOg komitetas sku- 
Bltus. kjaj jį užgirs įr p0 keleto

i dienų perves pačiam kong- 
Ireso atstovų rūmui spręsti.

Darbo Federacijos pirmi- 
'ninkas William Green už- 
| reiškė, jog Trumano pasiū
lymas, taikomas streikams 
laužyti, visai “nepriimtinas

Einąs fašistų teismas Nuern 
berge iškelia daug įdomių • 
faktų. Vienas iš jų, kad Vo- i 
kietijos fašistai dar 1933 me-, 
tais pradėjo statyti submari- ! 
nūs Ispanijoj, Suomijoj ir 
II oi land i joj.

darbininkams.”
CIO unijų pirmininkas 

Ph. Murray dar nedavė for
maliu pareiškimo, bet sakė, 
jog prieš-streikinis prezi
dento sumanymas labai toli 
siekia ir pamatiniai atsi
lieps į santykius tarp (TO 
ir prez. Trumano valdžios.

Dąrbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio ir kai kū
ne kiti pasmerkė Trumano 
pasiūlymą, kaipo ataką 
prieš darbininkų judėjimą 
ir pasimojimą atimt iš jų 
teisę streikuoti.

Toki reakciniai kongres- 
manai, kaip Cl. El Hoff
man, ir senatoriai, kaip re- 
publikonų vadas Taftas, 
karštai giria prezidento pla
ną.

Washington. — Sovietų t 
vyriausybė atmetė Jungtin. 
Valstijų pasiūlymą, kad So
vietai, Anglija ir Amerika 
atšauktų savo kariuomenę 
iš Irano iki 1946 m. sausio 
1 d. Angliją nieko neatsakė 
į tą pasiūlymą. Pagal pir
mesni trijų didžiųjų talki
ninkų susitarimą, jų 
riuomenė Irane gali 
laikoma iki kitų metų

ka
buti 

kovo

Arabai Boikotuosią 
Palestinos Žydų
- Dirbinius

Washington. Prezid. 
Trumanas pirmadienį ragi
no kongresą greitai, bent 
pirm kalėdų, išleist įstaty
mą streikam suvaržyti. Tai 
būtų panašus įstatymas, 
kaip Geležinkelių Darbo 
Aktas, išleistas 1926 metais 
ir pataisytas 1934 m. Savo 
paraginime kongresui pre
zidentas, tarp kitko, sako:

Prezidento Siūlymai
“Spręsti ginčams svar

biose pramonėse, paliečian
čiose visą šalį, aš patariu iš
leist įstatymą tokiais pa
grindais, kaip Geležinkelių 
Darbo Aktas. Jis būtų sėk
mingas ir teisingas tokiose 
plačiose pramonėse, kaip, 
pavyzdžiui, plieno, automo-

bilių, lėktuvų, kasyklų, ži
balo, susisiekimų ir miestų 
aptarnavimo įmonėse.

“Ginčuose tokiose pramo
nėse, kur išrinkta kolekty- 
vės (bendrosios) derybos ir 
kur federal ės valdžios tar
pininkavimas nepajėgia su
taikyti darbininkų su sam-

ją procedūrą:
“Kada darbo departmen- 

to sekretorius paliudija, jog 
ginčas tęsiasi, nepaisant jo 
pastangų, ir kad darbo su 
stojimas toje pramonėje gy
vybiniai kliudytų visuome
nės reikalus, tai preziden
tas arba tinkamai įgalintas 
jo atstovas turėtų būti įpa
reigotas, už penkių dienų 
po to, paskirti komisiją fak-

tams ištirti.
“Aš patariu, kad tų pen

kių dienų eigoj, po darbo 
sekretoriaus duoto paliudi
jimo,, turėtų būti įstatymiš
kai uždrausta skelbti strei
ką arba lokautą ai’ daryti 
bet kokius pakeitimus kas 
liečia algas, valandas ar . 
darbo sąlygas arba kitus 
dalykus, veikusius tuo lai
ku, kai ginčas kilo.

(Tąsa 5-me pusi.)

Brazilijos Rinki
muose Komunistai 

Daug Laimėjo

Mūsų skaitytojai jau seniai 
žino, kad Finliandija (Suomi
ja) buvo fašistų ir jų sėbrų 
menševikų rankose. Bet tą ša- j 
Jį Amerikoj bandė perstatyti, 
būk tai “demokratinė respu
blika.” Kada Suomija, Hitle
rio kurstoma, užpuolė Sovietų 
Sąjungą 1939 metais, tai Jung
tinėse Valstijose turčiai ir so
cialistai iš kailio nėrėsi šauk
dami, kad “Rusija užpuolė ma
žytę Finliandija.” Finliandija 
gi statė Hitleriui submarinus, 
lavino įgulas, o vėliau pave J 
dė jam visą šalį, kaipo bazę

ALBANUOS RINKIMUS LAI
MĖJO TAUTOS FRONTAS, 
KOMUNISTŲ VADOVYBĖJ

Tirana, Albania. — Pra
eitą sekmadienį įvyko Alba
nijos rinkimai. Bent 85 nuo
šimčiai piliečių, vyrų ir mo
terų, balsavo už, 82 Tautos 
Fronto kandidatus į šalies 
seimą. Rinkimuose dalyva
vo ir 'pora desėtkų nepri-

Albanija yra apie miliono 
gyventojų ir 17,374 ketvir
tainių mylių kraštas. Ji ru- 
bežiuojasi su Jugoslavija, 
Graikija ir Adriatiko Jūra.

V U 1L LA VA VkJV V Al Vt ilvpAA

? klausomų kandidatų. Visi 
karui prieš Sovietų Sąjungą ir naudojosi lygiomis teisėmis.

Albanų Tautos Frontui 
priklauso komunistai, 

1939-1940 metų Finliandi-jpartijiniai liberalai, 
jos karas prieš Sovietui Sajų n-i Ralai ir kiti Žmonės, 
gą buvo Hitlerio darbas. Hit
leris manė, pagalba jo, iššauk
ti prieš Sovietų Sąjungą karą 
Anglijos, Franci jos ir Jungti
nių Valstijų. Ir jeigu ne gud
ri Sovietų Sąjungos politika, 
tai jam tas ir būtų pavykę. 
Francija ir Anglija jau siun
tė 100,000 armiją į Finliandi
ja karui prieš Sovietų Sąjun
gą, Jungtinės Valstijos davė 
lėktuvų, ginklų, amunicijos ir 
pinigų. Bet Sovietai, vietoj 
maršuoti į Finliandijos gilu
mą, padarė su ja taiką ir vi
sus Hitlerio planus suardė.

kitas Jungtines Tautas.

Dabar gali būti aišku kiek
vienam, kokis tai būtų buvęs 
Hitlerio laimėjimas, jeigu 
100,000 francūzų ir anglų bū
tų stoję karan prieš Sovietus 
Finliandijoj. Iš to būtų išsi
plėtęs Sovietų ir Anglijos ka
ras Azijoj. Hitleris 
nija to tik laukė ir 
rėję liuesas 
prieš vienus

rankas 
ir pries

ir Japo- 
būtų tu- 
veikti ir 
kitus.'

, ne- 
radi- 
kurie 

■kovojo prieš fašistus oku- 
i pantus, vokiečius ir italus, i

Albanijos Valdžia
Laikinojoj Albanijos val

džioj, iki seimas sudarys 
■pastovią valdžią, buvo šie 
I ministerial: k o m u n i stas 
premjeras ir vyriausias ko- 
mandierius Hoxha; vice
premjeras Mylim Peza, par
tizanų vadas prieš vokie
čius; kun. Baba Fėja, ma
hometonų Martinesh vie
nuolyno galva, prieš-fašisti- 
nės tarybos vice-pirminin- 
kas; Sejfullah Mallešova, 
kultūros ministeris, žymiau
sias Albanijos poetas ir ko- 
nąunistų teoretikas.

Jungtinės Valstijos, So
vietų Sąjunga ir Anglija 
praeito mėnesio 10 d. parei
škė ' intenciją pripažint 
premjero Hoxhos valdžią 
Albanijoj.

Amerikonas Irano Žan
daru Vadas, Parodo 

Kongresmanas Mundt
Washingtoiį4- Republiko- 

nas kongresmanas Kari E. 
Mundt paskelbė, jog ameri
konų pulkininkas H. N. 
Schwartzkopf yra koman- 
dierius tūkstančių Irano 
žandarų. Nors prezidentas 
Trumanas siūlė ištraukti 
Amerikos kariuomenę iš I- 
rano iki naujų metų, bet 
Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas neseniai pasira
šė sutartį su Irano valdžia 
laikyti Amerikos karinę mi
siją dvejus metus. “Tai yra 
viena iš priežasčių,. kodėl 
Rusija dar nenori pasi
traukt iš Irano”, pastebėjo 
kongresmanas Mundt.

Kairo, Egiptas. — Ara
biškų - mahometoniškų kra
štų sąjunga boikotuos visus 
Palestinos žydų dirbinius, 
pradedant nuo naujų metų, 
kaip paskelbė tos sąjungos 
sekretorius Abdul Rahmah 
Azzam Bey. Tai todėl, kad 
“žydų pramonė Palestinoje 
yra pastatyta surinktais 
užsieniuose pinigais ir tar
nauja politiniam tikslui — 
įsteigti žydų Valstybę Pa
lestinoj,” sako Azzam. ,

Arabiškų valstybių sąjun
gai priklauso Egiptas, Ira
kas, Saudi Arabija, Leba- 
nas, Yemenas, Užjordanis 
ir Syrija.

Kaip Vilniaus Intelektu
alai Priėmė A. Bimbą
Rytojaus Laisvėj bus įtal

pinta telegrama, kaip Vil
niaus intelektualai pasitiko 
ir priėmė Antaną Bimbą.

Anglija siūlė, kad Sovie
tai, Amerika, Franci j a ir 
Anglija sumažintų savo ka
riuomenės skaičių Austri
joj.

Scranton, Pa.

Italija ir Vengrija iš ank
sto žinojo karinius nacių 
sąmokslus.

UNIJA NELEIDO JOKIŲ 
GEN. MOTORS 

DARBŲ

ANGLAI NAUDOJ/ PALES 
TIN/ SAVO BIZNIUI IR 

KARUI PRIES SOVIETUS

Rio de Janeiro. — Pradi
niai balsų skaičiavimai ro
do, jog Brazilijos rinkimuo- 

■ se praeitą sekmadienį sosti
nėje Rio de Janeiro dau- 
'giausia balsų gavo Tauti
nės Demokratinės Sąjungos 
kandidatas į prezidentusWashington. — Tautinis itinoje. Tą pareiškimą pasi-, , ~

Žydų Laisvinimo komitetas, rašo kongresmanai And- S’en^\°as Eduardo xomes, 
paskelbė pareiškimą, kuris 
aštriai smerkia imperialisti
nę Anglijos politiką Pales-

Chinijos Tautininkai 
Gręsia Mukdenui, 

Mandžurijoj
Chungking. — Chinijos 

Chiang Kai-sheko tautinin
kų kariuomenė užėmė vie
tas arčiau kaip už 30 mylių 
nuo Mandžurijos pramonės 
centro ir geležinkelių maz
go Mukdeno. Pranešama, 
jog tautininkai beveik nesu
siduria su chinų komunis
tais toje linkmėje.

MŪŠIS DEL PAOTOW
Chungking. — Siaučia 

žiaurus mūšis tarp Chinijos 
tautininkų ir chinų komuni
stų dėl Paotow miesto, Sui- 
yuan provincijoj.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

ta-

Paryžiuje 
tinė Moterų 
rioj dalyvauja 800 delegačių 
ir atstovauja 100,000,000 mo
terų iš 40 šalių. Jos svarstys 
taikos palaikymo klausimus ir 
žmonių laisvės reikalus.

Nėra abejonės, kad mote
rys negalės užgirti Amerikos 
ir Anglijos politiką Chinijoj; 
Indo-Chinuose ir Indonezijoj.

atsidarė Tarpt a u 
Konferencija, ku Antradienio laidoj buvo 

pranešta, kad mirė D. Pra- 
leika, Laisvės skaitytojas ir 
korespondentas. Dabar gau
ta žinių, kad jo kūnas pa
šarvotas namuose po num. 
407 Electric Street. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 6 d., 2 vai. dieną, 
Abington kapinėse.

Hollywoodo judžių gamin
tojai sako, kad jie neduos ju
džių čechoslovakijai. Kodėl? 
Todėl, kad čechoslovakijos ros 
publika nacionalizavo teatrus, 
judžius ir jų gamybą.

Bet, atrodo, kad čecKbslova- 
kijos žmonės apsieis ir be po
nų Hollywoodo produkcijos.

N. Y. Times koresponden
tas rašo, kad Suomijai rei
kia paskolos iš Jungtinių 
Valstijų.

Pati čechoslovakija gamina 
savo judžius, o kita, jie apščiai 
jų gauna iš Tarybų Sąjungos.

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos pir
mininkas R. J. Thomas už
ginčijo General Motors kor
poracijos skelbimą, kad jis 
leidęs streikieriams eit ir 
dirbti General Motors 
fabrikuose automobilių da
lis, skiriamas kitoms kom
panijoms. Thomas pareiškė, 
kad be jo žinios kas tai pa
siuntė General Motors kor
poracijai laišką su tokiu ne
va leidimu iš unijinės rašti
nės.

Javoj anglų lėktuvai bom
barduoja Indonezijosjpatri- 
jotus Bandunge.

Nors dar turime geras tris savaites laiko vajui, 
čiaus kontestantai punktais siekia visai arti pereitų me
tų vajaus pabaigos. Tas parodo, jog šiemet vajus eina 
geriau, negu pernai.

Keleriopai daugiau būtų galima vajų pakelti, jei kiek
vienas dabartinis skaitytojas pasirūpintų gauti dar nors 
po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui.

Pilėnas vis dar pirmoje vietoje, bet Stripeika ir Kudir
ka lipa jam ant kulnų. Svinkūnienė pralenkė Žukaus
kienę. Tačiaus Žukauskienė gali dar parodyti rimtos 
kompeticijos net ir Pilėnui. Kiek mes žinom, ji energin
gai darbuojasi.

Kai kurie esantieji dovanų ruožte labai atsiliko; išro
do, ar tik jų vietas neužims kiti.

VAJAUS LENTELĖ
P. Pilėnas, Philadelphia__________ ,___
A. Stripeika-G. Kudirka, Elizabeth_____
M. Svinkūnienė, Waterbury______ ____
K. Žukauskienė, Newark------------------
A. Balčiūnas, Brooklyn_______________
J. Bakšys, Worcester___________ ____
W. Brazauskas, F. J. Repšys, Hartford __ 
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport 
P. Anderson, Rochester----------------- -
Geo. Shimaitis, Montello---------------------

(Tąsa 5-tam pusi.)
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rew Somers ir Bertrand W. i° oz komumstų kandidatą į 
Gearhart ir rašytojai Wm. Prezidentus Yeddo Fiuzza 
B. Ziff, Louis Bromfield, ^?.vo ,Pa(^otas a,ntias di- 
Emil Lengyel, Ben Hecht ir džiausiąs balsų skaičius Rio 
Karin Michaelis. deJane"'0J; m- , '

Pati Anglija kursto vai-i Yorko limes kores- 
dus tarp arabų ir žydų Pa-! Pondentas telegrafavo, kad 
lestinoj, sako pareiškimas: Ikomunistų vadas Luis Cai- 

I Anglai užkorė dabartines , bus ]š'
valdžias arabiškiem kraš- i1 lljJ<tap1 Piazl'ijos senatų, 
tam, o dabar jie pasakoja, I Paulo, pramones mie- 
kad jei būtu priimti bena-! st«> dauS'lauslai balsų į pre
mia! Europos žydai į Pales-^d«n.tu8 gavęs generolas E. 
tiną apsigyventi, tai, gir(jj , Duti a, buvusiojo pi ezldento 
arabiški kraštai sukeltų ka-iGertuho. Va’'gv . p -augas.- 
ra prieš anglus; o anglai I Jungtinių Valstijų amba- 
“bija” tokio karo. padorius Brazilijai, Adolfas

J v i Berle gyre dabartinius rin-
6>Anglų Pramone ir Karo ; kimus Brazilijoj kaipo bi

planai prieš Sovietus Isingus. Berle sako:
Tie kongresmanai ir ra- : “Man buvo labai džiugu 

šytojai pažymi kitokius, matyt tokį demokratinį re- 
tikruosius Anglijos sumeti- Iginį. Net Jungtinėse Valsti

jose aš nebuvau matęs šva-mus, būtent:
“Anglija bijo žydų pra

monės lenktynių Palestinoj; 
ji bijo ir demokratijos įve
dimo Viduriniuose Rytuose. 
Anglija taip pat nori išlai
kyti imperialistinį savo vie
špatavimą visoj toj srityje, 
tikėdamasi karo prieš Rusi
ją. Anglija turi vilties įvel
ti Ameriką į tą karą.”

resnių rinkimų, kaip šie 
Brazilijos rinkimai.”

Philadelphia, Pa. - Mi
rė Adelė Butvilienė

KALTINA VADU AP 
S1LEIDIMA PERLŲ 

UOSTE

Antradienį Laisvės įstai
gai pranešė telefonu, kad 
mirė uoli veikėja Adelė Bu- 

Itvilienė. Ji buvo apie 55 m. 
amžiaus. Gyveno 4620 E. 
Melrose Street. Mirė gruo
džio 4 d. Kūnas bus pašar
votas gruodžio 7 d., namuo
se po viršminėtu adresu. 

: Laidotuvės įvyks -gruo-
Wašhington. — Amerikos ■ džio 8 d., 11 vai. ryto, Oak- 

armijos ir laivyno depart-, land Cemetery. Velione pa- , 
liko nuliūdime vyrą Justiną, 
dvi dukteris ir sūnų. Ji bu
vo dienraščio Laisvės skai
tytoja, rėmėja, narė LDLD 
ir LDS kuopų, ir visuomet 
daug pagelbėdavo prie įvai
rių darbų.

Drg. Butvilui ir jo šeimai 
išreiškiame užuojautą.

mentai jau 1941 m. spalių 1 
d. įsakė sudaryt bendrą 
slaptų karinių žinių komite
tą kariuomenės ir laivyno 
jėgoms Perlų Uoste ir kitur 
Hawaii salose. Bet tenaiti
niai kariuomenės ir laivyne 
vadai, gen. Short ir adm. 
Kimmel varinėjo tarpsavi- 
nius vaidus, ir todėl nebuvo 
įsteigta bendro karinių 
žvalgų komiteto, iki japonai 
iš pasalų smogė Perlų Uos
tui gruodžio 7 d. tais me
tais.

Generolas Miles liudijo 
taip pat kongresinei komisi-

žydų pramonėse Palestinoj 
dirba ir 70,000 arabų.

jai, jog tenaitiniai vadai ga
vo gana įspėjimų iš Wa- 
shįngtono, kad pasiruoštų 
atmušt japonus.
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Amerikonai pietinėje Ko
rėjoje surado, kad buvusieji 
japonų valdininkai ten mi- 
lionais eme kyšius.

Prezidento T rumuno Viltys
Prezidentas Trumanas mano, kad ša

lyj viskas gerai tvarkosi, kad greitai 
pereisime nuo karo gamybos prie taikos 
reikmenų gaminimo ir viskas bus “ge
rai.” Mano, kad bedarbiu yra tik 1,500,- 
000.

Tikrumoj bedarbių yra bent du kartus 
tiek, tik jų apie pusė gauna bedarbių pa
galbą. Prekybos sekretorius H. Wallace 
mano, kad ateinančiais metais bedarbių 
bus apie 7,000,000. Darbo unijų vadai nu
mato, kad jų bus apie 10,000,000.

Ir tai ne nuostabu, nes kapitalistai da
ro viską, kad darbininkus privertus grei
čiau ir daugiau pagaminti, o mažiau 
jiems mokėti. Prie kapitalizmo bedarbė 
yra neišvengiama.

Šioj tvarkoj vyriausybė nedaug ką 
padės. Štai, karo metu išvedė iš pietų į 
rytus dvi rynas pervarymui gazolino. 
Viena vadinasi “Big Inch”, ji diametriš- 
kai turi 24 colius; kita, “Little Inch”, 
kuri yra 20 col. Jos į parą atvaro apie 
350,000 bačkų aliejaus. Jų įrengimas kai
navo valdžiai daug pinigų.

Bet karas pasibaigė ir jos “nereikalin
gos.” Jeigu valdžia ir toliau tomis ryno- 
mis varys žibalą,• tai dėl to gelžkelių ir 
laivų kompanijos turės $160,000,000 nuo
stolių į metus laiko, nes jų nebus reika
lingas pervežimo “patarnavimas.”

Dabar vyriausybė nežino nei ką daryti 
su tomis rynomis — “tikra bėda.” Par
duosi, tai nusipirkęs per jas varys žiba
lą ir vis vien gelžkelių ir laivų kompani
joms bus “skriauda.” Dar daugiau, sa
ko, kad kada bus daug aliejaus, tai dau
giau namų įves aliejaus apšildymo siste
mą ir tada “atims mainieriams darbą”, 
nes mažiau reikės anglies.

Ir tokių prieštaravimų prie kapitaliz
mo tvarkos, kur gamybos ir transporto 
priemonės, kur šalies turtai priklauso 
atskiriems asmenims, yra daugybė. To
dėl manymas, kad Jungt. Valstijos iš
vengs ekonominio krizio, yra tik savęs 
raminimas.

Kriminalystės New Yorko Mieste
Tai, kas dabar darosi New Yorko 

mieste, nebuvo jo istorijoj. Laikraščiai 
pirmuose puslapiuose rašo apie karą 
prieš kriminalistus. Štai dienraštis New 
York Times, pirmadienį, pirmame pus
lapy j rašo:

“Galingai apginkluotos jėgos patru
liuoja miestą...

“Trokai vežasi kulkasvaidžius, auto
matinius šautuvus, ašarines bombas, 
stiprius švyturius, kurių pagalba gali 
paversti tamsias gatves į skaisčios die- 
'nos apšviestas ir turi radijo prietaisus. 
Jų nariai ginkluoti šautuvais... Mieste 
važinėju 407 policijos automobiliai su 
radijo priimtuvais, 54 specialiai slapto
sios policijos kruizeriai ir visi policijos 
patrulių automobiliai, taip, kad skaičius 
viršija 550...”

Kas gi atsitiko New Yorko mieste, kad 
policijos komisionierius A. W. Wallander 
turėjo mesti tokias jėgas į gatves? New 
Yorko miesto gatvės virto pavojingomis 
jo gyventojams. Užpuolimai ant krautu
vių, namų, įstaigų, žmonių apiplėšimai ir 
sumušimai pasiekė neišpasakytai aukštą 
laipsnį. Bėgyj pastarųjų dviejų mėnesių 
nebuvo nakties, kad vienoj, ar kitoj mie
sto dalyj nebūtų užmuštas žmogus! Api
plėšimai, kriminalystės ir g.engsterizmas 
užviešpatavo.

Kas tame kaltas? Žinoma, kad pir
miausiai pati tvarka. Bet už tai daug at
sako ir miesto administracija, ypač per 
ilgus metus buvęs policijos viršininkas 
Valentine, kuris neseniai pasitraukė.

..............lininiui.......... .... ——

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

New Yorko miestas pastaraisiais ke
liais metais buvo baisiai apleistas. Pilie
čiai moka taksus už gatvių plovimą ir 
šlavimą, bet daugelis gatvių nematė šla
vėjų ir plovėjų per ištisus metus. Žie
mą sniegas ir suversti pelenai gulėjo sa
vaites.

Federalis Tyrinėjimo Biuras praneša, 
kad bendrai Amerikoj pastaromis savai
tėmis kriminalystės pakilo nuo 10 iki 15 
nuošimčių. Tam priežasčių yra daug.

Kansas City policija sako, kad ant 
90% kriminalystės atliko jaunuoliai, že
miau 21 meįų amžiaus. Tas parodo, kad 
ši tvarka, — visokį pažadai karo metu 
ir besiplečiantis? nedarbas pokariniame 
laike, — išmušė tūlus žmones iš lygsva
ros, atėmė jiems viltį gyvenime ir, pastū
mėjo į kriminalystės.

Čia tenka dar vienas dalykas pastebė
ti: jeigu tai būtų Maskvoj, kas dabar de
dasi New Yorke, tai turčių spauda kal
nus prirašytų apie “bolševikų netvar
ką”. Keli metai atgal, tūlam amerikie
čiui kas tai nukabino laikrodėlį, važiuo
jant subve Maskvoj. <Ir dėlto jie rėkė, 
kad “ten pilna vagių.” Dabar New Yor
ke policija patruliuoja, kaip kokiame 
svetimos valstybės mieste, nes dėl vagių, 
plėšikų ir kitokių piktadarių jau pasi
darė ramiems piliečiams gatvės pavojin
gomis.

Bėglius Uždarys ir Pastatys 
Sargybas

Kada likosi parblokšta Hitlerio armi
ja ir Sovietų Sąjungos, Amerikos ir Bri
tanijos jėgos okupavo Vokietiją, tai bu
vo atidarytos kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų durys ir iš ten išsiveržė milio- 
nai žmonių.

Vieni iš buvo anti-hitlerininkai, po
litiniai kaliniai, kiti po prievarta atvežti 
iš kitų šalių verstinam darbui Vokieti
joj. Su jais susimaišė ir tie bėgliai, pro- 
hitlerininkai, nacių berneliai, kurie išda
vinėjo savo tautos žmones vokiečiams ir 
padėjo jiems laikyti pavergus kitas ša
lis.

Aišku, kad buvę karo belaisviai, po 
prievarta atvežti į Vokietiją sunkiems 

, darbams kitų šalių žmonės, visi ,veržėsi 
greičiau pasiekti savo namus. Ir jau apie 
6,000,000 tokių žmonių iš Vokietijos grą
žinti į savo kraštus.
" Lenkai, kurie buvo amerikiečių ir bri
tų zonoj, ir norintieji ilgai negalėjo grįž
ti, nes Londono ir Washingtono politikai 
nenorėjo pripažinti Lenkijos liaudies 
valdžią Varšavoj. Tuo gi kartu lenkai 
reakcininkai, . bjaurios propagandos ir 
teroro pagalba, sulaikė kelis šimtus tūk
stančių lenkų nuo grįžimo į tėvynę. Da
bar dalykai pagerėjo, nes reakcininkų 
sparnus apkarpė ir daug lenkų norinčių 
grįžti tai jau padarė.

Iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos buvo 
prievarta atvežtų žmonių. Hitleriui pra
laimėjus, atbėgo lietuviški, latviški ir 
estiški kvislingai. Jie, prasikaltę prieš 
savo tautą, nenori grįžti ir, kitiems var
žė teisę grįžti.

Tačiau, bendrai milžiniška dauguma 
nuoširdžių piliečių sugrįžo. Amerikiečių 
ir britų zonoj pasiliko bėgliai, didžiumoj 
savo tautos žmonių ir tėvynės išdavikai, 
— žmonijos išmatos. Apie tai jau buvo 
rašyta.

Dabar Mr. G. Hill rašo, kad tie bėgliai 
virto desperatais. Jie vagia, plėšia, de
gina, moteris žagina ir žmones žudo. 
Šiuos desperatus sudaro lenkai, rusai 
baltagvardiečiai, kurie nenori grįžti į 
tėvynę ir Pabaltijo bėgliai, tai yra lietu
viai, latviai ir estai — fašistai.

Vietomis, kaip tai Martheindenfeldo 
distrikte tos žmonijos atmatos sudarė 
gaujas, apsiginklavo, įsitaisė miškuose 
slėptuves, turi trokus ir plėšia apylinkėj 
žmones; net Jung’t. Valstijų kanuolinin- 
kų skyrių apiplėšė.

Todėl Jungt. Valstijų armijos koman- 
dieriai nutarė suvaryti tuos gaivalus vėl 
į logerius ir pastatyti sargybą.

Tai šių gaivalų šelpimui jie išviliojo iš 
Nacionalio Karo Fondo $600,00'0 pinigų, 
už kuriuos siųs jiems pagalbą. Už tokius 
gaivalus dabar anti-lietuviška menševi
kų, klerikalų ir smetoninkų spauda kelia 
skandalą, kad jie nebūtų suimti ir grąži
nami į tas^šalis, iš kurių jie kilę.

Teisingai tas priežodis sako: “Tokis 
tokį pažino ir į svečius pavadino.” Tokie 
tokius pažįsta, jiems užjaučia, jiems pa
galbą teikia, o Lietuvos žmonės tiems po
nams yra svetimi.

M

i
Klaidos Aitaisymas

Lapkričio 28 d. Laisvėj til
po korespondencija iš Wor- 
cesterio ir sąrašas aukavusių 
sveikinimui Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo. Buvo at
spausdinta, kad J. Kriunas 
aukavo $5. Gi turėjo būti: J. 
Krukonis aukavo $5.

S. Janulis.

War Shipping Administracijos laivams kapinyne, 
Suisun Bay, netoli San Frąncisco, ilsisi virš šimtas Li
berty laivu ir tankerių, kurie būtų galima pertaisyti 
parvežimui namo kariškiu. Kada atitarnavę kariškiai 
užjūriuose laukia ir nesulaukia progos sugrįžti namo, 
tie laivai išmesti rūdyti. Darbo žmonės reikalauja, kad 
War Shipping Administracija pavartotų visus laivus 
parvežti kariškius namo tuojau.

Skaitytoj ų Balsai
Darbuojasi Apgynimui 

Hitlerio Tarnų

Apart atsišaukimų, rašytų 
Švedijos karaliui, popiežiui, se
kretoriui Byrnes ir kitiems, K. 
j m gėla, pasivadinęs save di
rektorių Lietuvių Amerikiečių 
Informacijų Centro, kreipėsi su1 
ypatiškų laiškų ir pas .. 
Hearst’ą, prašydamas, *kad jis! 
pavartotų savo įtekmę, kad. su
laikytų grąžinimą 157 Baltijos 
vasltybių piilečių — tikrenybė 
je išdavikų, nacių bernų — 
Švedijos į savo tėvynę. K. Jur 
gėla sako, kad jie pabėgo dau-į 
guma nacių karių uniformose,! 
tai jie yra karo belaisviai ir po-1 
litiniai pabėgėliai ir neturi būt 
grąžinami, pagal tarptautinius 
įstatymus, čia jis pats sau 

Pagal tarptauti- 
> belaisviai 

pirfnoje vietoje turi būt grąži
nami. Jis skundžiasi Hearst’ui, 
kad Švedijos valdžia atkartoti- 
nai kreipėsi į Londoną, kad jie 
pasiimtų tuos. 2700 pabėgėlių, 
bet Londono valdžia griežtai 
atsisakiusi. Bet p. Jurgėlai, 
kaip matyti, ne taip jau rūpi 
tie 157, bet ypatingai jis verkš
lena tik už 9: vienas majoras 
(ar tik ne žudikas Plechavi
čius), vienas kapitonas, 4 leite
nantai, vienas daktaras ir 2 
puskarininkai. Prie to praneša 
Hearst’ui, kad už tuos pabėgė
lius kalbės kongresmanas 
Flood iš Pa. Na ir Flood pasa
kė vienos minutės (taip ir ra
šo) prakalbą, kad apeliuoti pas 
jo didenybę Švedijos 
negrąžinti tų pabėgėlių 
vynę.

Mr. Hearstas tam 
laikrašty “Daily Record” (Bos
ton, 27 lapkr.) ir ant to paties 
puslapio, kur tilpo direktoriaus 
Jurgėlos ir Mr. Flood prakal
ba, išrėžia ugningą editorialą, 
keikdamas Sovietų Sąjungą vi
sokiais melagingais šūkiais ir 
šaukdamas žmoniją ir civiliza
ciją ir demokratiją, kad gelbėtų 
tuos savo tėvynės išdavikus. Iš 
to editorialo paaiški, kad New 
Yorko rusai baltagvardiečiai 
irgi kreipėsi pas prezidentą su 
prašymu, kad jų sėbrai, esanti 
Vokietijos daly, kurią laiko už-’gė džiaugsmu. Jis žiūrėjo 
ėmę amerikonai, nebūtų grąži- stipriai į akis ir tarė: 
narni į Sovietų Sąjungą. Čia! “Onut, ar tu tikrai taip my- 
jau Hearst’as dramatiškai su-.Ii tik pirmą kartą?” 
i ’uka: “Baisūs raportai ateina, | “Taip,” sušnibždėjo ji, 
kaip Sovietai elgiasi su sugrą-'koks džiaugsmas 
žintais pabėgėliais rusais!”

Bet baisiausias dalykas esąs paskutinis kartas.” 
tas, kad Amerikos karinės jė- ■ ---------
gos jau verste verčia iš savo( Plikis sako Plaukini: “Keis- 
zonos visus grąžinti į Sovietų ta, tikrai keista, kad GaUrys 
užimtą Vokietijoj zoną, kaip,'neturi pinigų: vakar — ne, 
pagal Hearst’o, sako karo sekr.1 šiandien taip pat •— ne. Ir 
Patterson. Prie to, jis sako, kad kur jis tuos pinigus deda!” 
Patterson sakę^ kad grąžini
mas pabėgusių Sovietų žemės 
piliečių susitartas Yaltoje. Jei
gu taip, tai Hearst’as bliauna, 
kad reikia tuojaus panaikinti 
tą sutartį.

Dar kitoje vietoje to paties 
laikraščio yra parašyta, kad 
generolas Helge Jung, vyriau
sias komandierius Švedijos ar
mijos, pasakęs, kad bus reika
linga pavartoti spėką ir gal bus 
nuostolių gyvybėmis, jeigu de
portavimas 2700 vokiečių ir 
Baltijos piliečių į Sovietų zo

prieštarauja.
nesi taisykles karo

___________.............

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

na reikės išpildyti. Ir tuo rei
kalu jis kreipėsi gauti instruk
cijų.

Tai mat, kokie jie patriotai, 
jeigu ginkluotos spėkos reikės 
vartoti, kad grąžinti į savo tė
vynę. Turi būt jie ten baisių 

j dalykų yra pridarę. Bet jeigu, 
X?4 kaip sako sekr. Patterson, visu

W lt I' ; didžiųjų valstybių Yaltoje su- 
j sitartajjuos visus

ir bus• grąžinti.
Ten ant vietos

- kuris per spėką buvo- išvarytas 
' i ir kuris pats pabėgo ir dėlei ko 

! bėgo. Na, žinoma, pagal savo 
I darbą ir gaus užmokestį.

Be reikalo Amerikos kryžio
kų Tarybos ir Fondai vilioja iš 
žmonių pinigus sušelpimui tų 
nenaudėlių. Sušelps juos Lietu
vos liaudies teismas, kai suras, 
kuriam kiek “pašalpos” reikia.

5. Janulis.

Yaltoje su
grąžinti, tai

bus surasta,

Redakcijos Atsakymai

karalių 
į ,ių te

pačiam

Povilui Pečiuliui, Washing
ton' Pa. — Klausiate, ar ga
lima dabar važiuot į Tarybų 
Lietuvą. Kol kas negalima. 
Pirma: Mūsų krašto valstybės 
departmentas neišduoda pas- 
porto žmogui, jei jis neturi 
gyvo, svarbaus reikalo Lietu
von važiuoti; antra: jei pas- 
portą ir gautum, labai sunku 
gauti priemonės keliavimui. 
Bendrai, šiuo metu į Europą 
keliauti teleidžiama tik to
kiems žmonėms, kurie turi la
bai svarbių reikalų ten atlikti. 
Amerikos konsulo Kaune dar 
nėra. Na, o kai dėl pinigų 
siuntimo Lietuvon, tai galima 
jie siųsti. Patogiausia juos 
siųsti per bankus, tačiau, kiek 
girdėjome, ne visi ir bankai 
kol kas pinigus persiunčia.

šaKai juodu jau buvo apie 
vaitę išbuvę pajūryje, jis pra
drįso ir paklausė, ar ji sutin
kanti būti jo sužadėtine.

“Taip,” atsakė ji.
Jie susiėmė rankomis ir de-

Šiauliuose Praplėstas Mokyklų 
Tinklas

Šiaulių apskr. gyvai rengia
masi naujiems mokslo me
tams. Remontuojamos apgriau
tos mokyklos, gimnazijos, šiau 
lių apskr. mokyklų atstatymą 
savanoriškai vykdo mękytojai, 
talkininkaujami mokinių tėvų. 
Tokie remonto darbai vyksta 
Meškuičių ir Radviliškio gim
nazijose ir Šiaulėnų progim
nazijoje.

Šiais metais Šiaulių apskr. 
veiks 2 gimnazijos, 9 progim
nazijos ir 152 pradž. mokyk
los su 343 komplektais, o per
nai veikė 272 komplektai. Pra
dines mokyklas lankys 12,130 
mokinių. Trūksta dar 54 mo
kytoju. Mokytojų kadrų trū
kumui papildyti 10 abiturien
tų išsiųsta į mokytojų paren
gimo kursus. Be to, atitinka
mą skaičių mokytojų numato
ma įtraukti į darbą gimnazi
joje ir pradž. mokykloje kar
tu. Kurą mokytojai ruošia pa
tys. Yra valsčių vykd. komite
tų, nenorinčių padėti mokyk
loms kuro paruošti. Lygumų 
pradž. mokykla turi pasigami
nusi 16 erdm. malkų, bet valse, 
vykd. komitetas neduoda toms 
malkoms parsigabenti trans
porto priemonių.

Plečiamas vaikų darželių 
tinklas. Veikė 2 vaikų darže
liai, kuriuose buvo 58 vaikai. 
Artimiausiu laiku bus atidary
ki 3 nauji vaikų darbeliai: 
Radviliškyje, Pakruojuje ir 
Kuršėnuose. Kiekvieną naujai 
atidarytą darželį lankys 35 
vaikučiai.

Šiaulių mieste bus praplės
tas ir mokyklų tinklas, šiais 
mokslo metais bus įsteigtos 2 
naujos pradžios mokjddos. 7 
mokyklas lankys daugiau kaip 
2000 mokinių. Trijose prad
žios mokyklose vyksta kapita
linis remontas, kurį vykdo mo
kyklas šefuojančios įmonės. 
Gimnazijų veikė 3, kurių vie
na suaugusiems, šiais mokslo 
metais bus atidaryta dar vie
na gimnazija ir manoma baig
ti hitlerinių barbarų sudegin
tos buv. berniukų gimnazijos 
kapitalinį remontą.

VL Čilinskas

Fabrike vyksta vaisių kon
servavimas. Vaisius pristato 
“Sodybos” Šiaulių skyrius, ku
ris nuo rugpiūčio mėn. 15 d. 
iki 30 d. supirko 13,495 kg. 
obuolių, o nuo rugpiūčio 25 
iki 30 d. 2.181 kg. uogų.Vai
siai ir daržovės superkami 
Šiauliuose ir “Sodybos” Šiau
lių skyr. supirkimo punktuose 
Kuršėnuose, Žagarėje ir Jo
niškyje. VI. Čilinskas

Pasiruošta Rudens Sėjai
Marijampolės apskrityje iki 

liepos 1 buvo suarta žiemken
čiams 29,137 ha, įvykdant 
planą 100,4%. Per paskuti
nius du mėnesius žiemkenčių 
sėjos plotas dar padidėjo ke
liais šimtais ha. Siekdami di
desnio derliaus, darbo valstie
čiai stengiasi ne tik suarti pū
dymus, bet iv gerai žen^ę iš
dirbti ir patręšti. Mažaže
miams, naujakuriams ir karių 
šeimoms padedama talkomis. 
Iki rugsėjo 1 d. visų Marijam
polės apskrities valsčių, išsky
rus Liubavo valsčių, tarybi
niuose ūkiuose visiškai pasi
ruošta žiemkenčių sėjai.-

Raudenis

Komunalinio Ūkio Atstatymas
Utenos apskr. komunalinio 

ūkio skyrius atliko nemaža 
darbo atstatant okupacijos me
tu apgriautą komunalinį ūkį.

Iki šio laiko atremontuoti 
52 pastatai, tame tarpe ligo
ninės, kino-teatrai, pieninės, 
stoties pastatai ir nemaža gy
venamųjų namų, šiomis dieno
mis pradeda veikti pirtis, ku
rioje buvo atliktas kapitalinis 
remontas. Artimiausiu 
numatyta atremontuoti 
būtis. Didelės reikšmės
naujai statoma ant Vyžuonos 
Upės hidroelektros stotis.

laiku 
vieš- 
turi

Philadelphia, Pa

jai

ir 
mane ima,

Į kai aš pamanau, kad tai ir ne

plaukius stebėdamasis: “Ar 
jis norėjo nuo tavęs pasisko
linti?”

“Ne, aš nuo jo,” paaiškina

“Kiek aš kartų pas Tams
tą ateinu, vis atsistojęs žiūriu 
į Tamstos paveikslus ir nega
liu atsistebėti,” sako tapyto
jui jo vienas pažįstamas.

“Tamsta negali 
kaip aš tapau ?”

“Ne, aš negaliu 
kam Tamsta tapai.”

suprasti,

suprasti,

Druskininkai
— Praėjusiais mokslo me

tais Druskininkuose tarybų 
valdžia suorganizavo progim
naziją, kurią aplinkinių vals
tiečių vaikai gausiai lankė. Pc 
pirmųjų mokslo’ metų ši jaune 
tarybinė mokykla šiais metais 
birželio mėn. išleido pirmąją 
baigusiųjų laidą. Alytaus aps
kričio vykd. komiteto liaudies 
švietimo skyrius, ištyręs sąly
gas, nutarė sudaryti šiai pro
gimnazijai sąlygas išsivystyt 
į gimnaziją. Naujosiose vyres
nėse klasėse mokinių skaičiui 
nuolat auga.

Pradėjo Gamybą Šiaulių Kon
diterijos Fabr. “Rūta” 
Hitlerinių okupantų sude

gintas ir apiplėštas Šiaulių sal
dainių fabrikas “Rūta” pradė
jo veikti. Gaminami dviejų rū
šių saldainiai. Gamyba 
ta pusmečiu 
buvo plane 
minta 12 to 
boję sparčiu
jo meisteris ’Černiauskas, cuk
raus virėja Stankaitė ir obuo
lių konservavimo paruošė j as
Rudzinskas.

pradė- 
negu 

Paga- 
Gamy-

anksčiau, 
numatyta, 
saldainių.
darbu pasižymė-

Parazitai Apnyko
Ar girdėjote, kad parazi

tai apnyko lietuviškus po
nus ir ponias, kurie pabėgo 
į Vokietiją nuo Lietuvos ar
tojų, pabūgę stoti į teisybės 
teismą už savo griekus.

Štai Vienybė Nr. 47 rašo, 
kad tiems ponams būtiniau
si daiktai, tai šukos. Kaip 
matyti iš laikraščio, tai 
tuos ponus parazitai ėda be 
mielaširdystės. Bet Lietu
vos artojai su savo šeimo
mis pasilikę Lietuvoj dabar 
laisvi nuo dvikojų ir daug- 
kojų parazitų.
• O tu, brangus Dieve, kaip 
tu moki atsukti bausmės 
rykštę. Seniaus visokie pa
razitai ėdė darbo žmogaus 
kūną. Gėrė, čiulpė kraują. 
0 dabar tikri parazitai už
klupo lietuviškus ponus ir 
oonias, kurie nenori grįžti 
Lietuvon, pakol ten gyvuos 
darbo žmonių tvarka.

Aš patarčiau tiems po
nams: jeigu norite, kad jus 
utėlės nesuėstų, tai grįžkite 
į Lietuvą kuogreičiausia ir 
atsiprašykite Lietuvos arto
jų už visus savo griekus ir 
pasižadėkite dirbti naujam 
Lietuvos gyvenime. O aš ti
kras, kad tuomet nuę para
zitų būsite išgelbėti.

Teisybę Mylintis.
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Auka nacių laukiniškumo, tas 9 mėnesių vaikutis 
buvo atrastas arti mirties koncentracijos kempėj per
eitą liepos mėpesi. Viršutinis paveikslas buvo nuimtas 
tuojau po atradimo, o apatinis už kelių mėnesių. Po ge
ros priežiūros Švedijoj, sugrąžintas i normalų, sveiką 
kūdikį. „

Moterų Kongresas Prasidėjo 
su Pasižadėjimu Kovoti 

už Taiką ir Laisvę

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Moterys Antrame Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavime

Naujos Anglijos Mot. Sąryšis 
Apdovanojo Lietuvos Vaikus

Daug ruoštasi, daug triū
so padėta sušaukimui An
trojo Demokratinių Lietu-1 
vių Suvažiavimo, įvykusio i 
Pittsburgh, Pa. Kaip pir-1 
mame, taip ir antrame su-; 
važiavimuose, iš daugelio! 
artimų ir tolimų šalies da
lių, moterys sudarė gražiui 
reprezentaciją. Į mūs šuva-; 
žiavimus moterys neva-' 
žiuoja tiktai kepurių pade-i 
monstruoti, — jos ten veža
si savo veiklos raportus, i 
galvoja — tiesia planus to-i 
limesnei darbuotei.

Pittsburgho Suvažiavime 
buvo daug moterų: skirtin
gų amžiuje ir užsiėmimuo
se. Jeigu ne daugumą, tai 
gerą pusę Nuvažiavimo da
lyvių sudarė moterys. Jos 
ten gerai atsižymėjo, nors 
ir neteko suvažiavime pir
mininkauti. Kitam kartui 
dar geriau pasiruoš.

Antroje ir trečioje sesi
joj, kalbant apie kolonijų 
darbuotę, suvažiavimo da-l 
lyvės turėjo daug ką paša-! 
kyti. Ir nestebėtina: šimtai i 
jų sūnus išleidę į karą, gir
dint, kaip senoje tėvynėje! 
miestai ir sodžiai fašistu 
nuterioti, ašaras nubraukę, 
jaunesnėms padedant, jos 
ėmėsi aktyvo greitesniam 
karo laimėjimui ir teikimui 
tėvynei Lietuvai paramos. 
Daug dirbta, daug triūsta, 
-visą tai sudėjus į krūvą yra 
kuomi pasidžiaugti. Pačių 
moterų ir per jų pastangas 
sudėta dideli kraujo rezer-

laiko stinga vien tiktai pa
tys drąsieji prisistumia 
prie mikrofono savo koloni
jos darbuotę bent trumpai 
apibudinti, o pasakyt visi 
turėjo labai daug, gi pirmi
ninko skambus kūjai i s daž
nai privertė kalbas nutrau
kti : mat, suvažiavimas tu
ri baigtis į dvi dieni, vis,— 
“Darbo dar daug!”

Senesnės judėjimo vete
ranės prisimena eilę metų 
atgal, dar kitos atmena ir 
laikus, kada panašiose su
eigose tiktai dvi ar viena 
būtų drįsusi imti aktyvo. 
Dabar jau kiti laikai: ten 
matėm kalbant jau pagy
venusią baltaplaukę veikė
ją ir jaunuolę, pilną ener-l 
gijos ir pasiryžimo merge
lę. Jų ten buvo daug; jos 
bendrai tiesė tolimesnei 
darbuotei planus. Jos visos 
turėjo daug ką pasakyti. Jų 
kalbos buvo turiningas - lo
giškos, todėl, kad jos lietė 
pačius svarbiausius visuo
meninio gyvenimo punktus.

“Karui pasibaigus, sūnus; 
grį^o pasikeitęs, mažai kai-į 
bąs. Išeina nesakęs, kur va
karą praleis” — kalba rū
pestinga motina. “Paslap
čiomis, tėvas pasekė sūnaus 
žygį ir atsirado Ku Klūks 
Klano slaptoje sueigoje, j 
kurią pakampiais rekrutuo
jama grįžusieji kariškiai; 
ten kurstoma priešais dar
bo unijas, priešais darbi
ninkų judėjimą. Mes priva
lom budėt, idant iš karo

vai; sukelta daug pinigų 
Amerikos Raudonam Kry
žiui; išpirkta daug karo 
bonų; numegsta, pasiūta ir 
surinkta kalnai drabužių, 
avalinės ir kitokių reikme
nų Lietuvos žmonėms. Vi
sas didžiulis darbas atlik
ta vaduojantis šiai šaliai 
ir senajai tėvynei Lietuvai 
kilniais patrijotiniais jaus-- 
mais - skaisčia siela. Tėvy
nei meilę tiktai darbais ga
lima įrodyt,—tušti žodžiai, 
— veidmainystė.

Suvažiavimo atstovės sa
vo raportuose vien tik dar
bą minėjo, tuščios garbės 
nežvejojo. Gaila, kad to
kiuose pobūviuose vis to

Džiumperiui forma 9120 
gaunama 34 iki 48 dydžio,.

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

grįžtančius jaunuolius ne- 
sukla i d i n tų f aši s tuo j anti
elementai.”

Kita suvažiavimo dalyvė 
vėl aiškina: “Vos tik karas 
pasibaigė, mūs dirbtuvėje 
moteris pirmiausiai pradė
jo iš darbo atleisti. Turime 
dabot, idant darbo būt pa
kankamai norintiems ir ga
lintiems dirbti.”

Lenino žodžiai — “Kož- 
na namų šeimininkė turi 
mokytis tvarkyti valstybę,” 
gyvenime realizuojasi. Už- 
gyrimąs Prezidento Truma- 
no patiektų punktų pokari
nės rekonversijos įvykini- 
mui; tolimesnis teikimas 
Lietuvos žmonėms paramos 
likosi suvažiavimo daly
viams vykint gyvenimam 
Esu tikra, jog namon su
grįžę suvažiavimo atstovai- 
vės kaip entuziastiškai jie 
dalykus svarstė, taip visu 
pasiryžimu stengsis juos 
įgyvendinti.

Iki šioliai mūs visokie ta
rimai visuomet materiali
zavosi, gi šiame atvejyje, 
kuomet gyvenimo įvykiai 
tokie opūs, mūs veikla teks 
dar paaštrinti, kada priešai 
imasi visokių priemonių ko
vai prieš pažangą. Europo
je ir Rytuose karas gyveni
mo vagą žymiai pasuko kai
rėn; senoji plutokratija dar 
vis svajoja apie supelėju
sias praeities tradicijas. 
“UŽ trupinį aukso, gardaus 
valgio šaukštą,” parsisam
džiusioji agentai briaujasi 
j darbo unijas, į darbininkų 
organizacijas kiršinti dar
bininkus vienus prieš kitus, 
nes drumstam vandenyje 
lengviau žuvelę nučiupti.

Įvykusio suvažiavimo at
stovai pasibrėžė daug dar-

Tarptautinis Motery Kon
gresas pradėjo savo sesijas 
lapkričio 27-tą, Paryžiuje, pa
čiame pirmajame veiksme pa- 
gerbdamos kritusius kovose 
prieš fašizmą. Pagarbos pa
reiškime kritusioms pasižadė
ta kovoti už taiką ir laisvę.

Kongresai! suvažiavo 800 
delegačių iš keturių dešimtų 
pasaulio šąlių, atstovaujančios 
šimtą milijonų (100,000,000) 
moterų. Daugelis iš šio sąskri- 
džio dalyvių yra pasauliniai 
garsios moterys. Tarpe jų ran
dasi garsioji Ispanijos kovoto
ja ir vadovė La Passionaria. 
Ten taipgi atvyko moteris fi - 
nansų ministeris pažangioje 
maršalo Tito vyriausybėje, Ju
goslavijoj. Dalyvauja Mrs. Je
ssie Street, vienatinė moteris 
delegatė atstovavusi Australi
ją San Francisco konferenci
joj.

Amerikiečių delegacijoj yra 
nuvykusi ir mūsų šalies kovo
toja Elizabeth Gurley Flynn 
grupėje kitų žymių, įvairias 
mūsų šalies organizacijas at- 
stovaujanč. moterų, kurių var
dai jau buvo minėti šiame sky
riuje pereitą savaitę. Viena iš 
tų, Elinor Gimbel, paskutinę 
minutę susilaikė nuo išvykimo. 
Ją sulaikė svarbios, jau anks
čiau buvusios pasižadėtos pa
reigos čionai, kuomet sužino-

Darbininkės Laimėjo 
Kalėdą Dovaną Bet 

Ne Nuo Dieduko
Keli šimtai Westinghouse 

darbininkių laimėjo bendroje 
sumoje $500,000 dėka unijos 
pastangoms ir Karinės Darbo 
Tarybos arbitrator!aus Moses 
Shapiro geram nuosprendžiui.

Tos moterys karo laiku dir
busios labai atsakomingą ir 
svarbų darbą, bet joms mokė
jo po mažiau už tą patį dar
bą, negu vyrams. Unija už 
jas kovojo ir dabar joms tu
rės atmokėti tą skirtumą net 
nuo 1942 metų.

bų, dabar tuos siekius vy
kinsime gyveniman bendro
mis spėkomis, kad kitame 
panašiame suvažiavime pa- 
sirodytume dar stipres
niais.

Suvažiavimo Dalyve, 

jo, jog negalės gauti priemo
nių sugrįžti atgal laiku.

Tarybų Sąjungos delegacija, 
susidedanti iš 14-kos, prieša
kyje su Nina Popova, darbo 
unijų prezidente, turi savo ei
lėse generolą, porą pulkinin- 
kių, tris scenos ir filmų akto
res.

'Kaip Kongresas bus atlikęs 
savo pažadą darbuotis už tai
ką ir laisvę, kokius planus bus 
nutiesęs to viso įgyvendinimui 
dar teks pakalbėti atskirai, 
gavus ir nuodugniai panagri
nėjus Kongreso sąstatą, posū
kius ir tarimus.

Pripažino Moterim Tei
sę Lygios Mokesties už 

Lygą Darbą
Karinė Darbo Taryba lap

kričio 28-tą išleistame patvar
kyme principiniai pripažino 
moterims teisę lygios algos už 
lygų darbą.

Taryba rekomendavo Gene
ral Electric Corp, ir Westing
house Electric Co. tartis su 
United Electrical Workers, 
CIO. Patarė bendrai išdirbti 
formula, pagal kurią “ne už 
ilgo būtų susiaurinta algose 
napamatuota skirtumą vyrų 
ir moterų darbuose.”

Patvarkymas liečia 110 ša
pų, samdančių apie 180,000 
darbininkų keturiose dešimty
se miestų.

Į

Pranešime savo patvarkymo 
unijai ir firmoms, taryba sa
ko, jog ji pritaria “vienodam 
apkainavimui darbo, nežiūrint, 
ar tuos darbus dirba vyrai ar 
moterys.”

Tuo tarpu Senato Darbo ir 
švietimo Komitetas yra užbai
gęs perklausinėjimą suintere
suotų grupių apie taip vadina
mą “lygių algų” bilių, kuris 
uždraustų mokėti moterim ma
žesnę* algą vienodame su vy
rais darbe. Tam biliui prita
rė darbo sekretorius Lewis B. 
Schwellenbach ir Federalio 
Moterų Biuro viršininkė Frieda 
Miller.

Aišku, įstatymai ir patvar
kymai dar neatneš algos. Ta
čiau bus lengviau už algą ko
voti. Ir visuomet yra lengviau 
gauti talkininkų ir užtarytojų, 
kada įstatymai kalba už muą, 
ne prieš mus. M»t«.

Kas nors i’, mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

pietų LLD de-

pasiųsta įvairių reik-

Jatu-

Stigie-

siųsta

Kliu
do.

džiugu, kiek daug 
jėgų suteikia ateities

Moterų 
Mass., 
lietuvių $43. 
Butkiavičiaus

tapo 
ir šir- 
rėmė- 
talką.

laim. $13.50.
Lietuvai Pa-

Teikimo Komiteto

Tai j ra <oka geras

Lapkričio 11-tą, So. Bosto
ne, atsibuvo Naujos Anglijos 
Moterų Sąryšio koncertas už
baigimui Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Moterų Ko
miteto su Li etų vai Pagalbos 
Teikimo Komitetu paskelbto 
vajaus pasiuntimui dovanų 
Lietu vos va i k u Č i a m s.

Iki buvo prisiruošta, tai va
jaus pravedimui laiko liko 
mažai. Bet vajaus gražios pa
sekmės parodė, kad su gerais 
norais ir pastangom galima 
daug atsiekti ir trumpu laiku. 
Atsikreipus į kolonijas 
ant greitųjų pasitarta 
dingi Lietuvos žmonių 
jai suskubo mums į 
Ačiū jiems - joms.

Vajaus pasekmės būtų bu
vusios dar gražesnės, jeigu vi
sos kolonijos būtų atsiliepu
sios į prašymą. Tiesa, laikas 
buvo trumpas ir nekurios ko
lonijos tuomi nusiskundė. Bet 
juk tuo pačiu laiku buvo daug 
atsiekta ten, kur buvo norų ir 
dėta pastangų.

Vajus davė įplaukų virš 18 
šimtų dolerių. Už $1,160 sku
biai tapo pasiųsta Lietuvos 
vaikučiams čeverykų. Už ki
tus bus 
menų.

Kaip 
naujų 
darbams toks sėkmingas, koo- 
peratyviai atliktas darbas. 
Aišku, patį didįjį kreditą nu
sineš Bostonas ir draugės pil
nai jo užsitarnavo. Bet labai 
gražiai atsirekomendavo ne
kurios mažos kolonijos.

i

Tikietų Išplatino Sekamai:
Norwood — siųsta Grybie

nei — $no.
Stoughton — siųsta 

lienei — $82.50.
Montello — siųsta 

nei — $51.
Lowell —: siųsta Karsonui 

—$45,
Nashua,1 N. II 

Vilkauskui — $41
Lynu — siųsta Zaleckienei

Neleiskite Muilui
Labiau Sumažėti,
Negu Išvengiama

Kur yra riebalu, ten yra muilo
Vis Taupykite Panaudotus Riebalus —Padekite Išvengt Muilo Trūkumų

Vis taupykite panaudotus riebalus ir padėkite 
sulaikyt nuo tolesnių muilo mažėjimų

SOAP

Kol mūsų šalis taip mažai tegau
na pramoninių riebalų, valdžia 
turi spręsti, kiek galima leisti rieba- - 

lų vartoti muilui dirbti ir kitiem tai
kos meto produktam.

Jei bent kiek apleisite panaudotų 
virtuvinių riebalų taupymą, dėl to 
dar mažiau tebus mums riebalų... 
ir galės būti atitinkamai sumažintas 
jų kiekis skiriamas muilui dirbti. 
Maistinių riebalų racionavimo pa
naikinimas nepakeičia reikalo. Pra
moninių riebalų vis dar labaf trūk
sta. Taigi ir toliau pristatysite pa
naudotus riebalus, ar ne ? ... ir pa
greitinsite daugiau muilo sugrjžimą 
ant jūsų krautuvininko lentynų.

Petro 
gražiu laišku, tarian- 
visiems prisidėjusioms 
gražaus darbo.
doleriai nuo Lietu- 

rėmėjos ūkiniu-

Brighton — siųsta Wash- 
kienei $22.

Hudson — siųsta Tamošiū
nui — $21.25.

Lawrence — siųsta Taraš- 
kienei — $12.50.

Gardner — siųsta šlekienei
— $2.75.

Haverhill — siųsta Rač
kauskienei — nieko.

Bostonas už $390.
Worcester už $195.’
Aukų su sveikinimais laike 

koncerto gauta:
Nuo Lietuvių 

bo, Cambridge,
Nuo Hudsono
Nuo

$10, su 
čiu ačiū
Ūrie šio 

Penki
vos žmonių 
kės, kurios pavardės aš netu
riu šiuo tarpir. Prašau bosto
niečių tą pataisyti.

Petronės Žukauskienės $43 
nuo jos rengtų 
legatam.

J. Vilkausko
Worcesterio 

galbos 
$100.

Bostoniečių moterų paren
gimo $141.

Moterų Sąryšio pikniko au
ka $60.

Worcester!ečių rėmėjų $27.
Ačiū Dovanu Aukotojom:
Marytei Masteikienei, Kara

imai Barčienei, Julijai Rainar- 
dienei, Ketvirčio Jewelers; bos
toniečiam.’

LLD 155 kuopai, Worcester.
Ivonnei Niaurienei, Dedham.
C. Weisal, S. Baltravičiui, 

B. Sarapienei, F. Cofsky, J. A. 
Krasauskui, Norwood.

Dovanas Gavo:
1. No.- 5414 — Victory Bond

— F. Bubius, Boston.
2. No. 5913 — Victory Bond

— J. Jakštas, Boston.
3. No. 8399 — Gold ear

rings & pin set — T. Demit- 
ri, Mattapen,

Trečias puslapis

4. No. 3783 — Lempa — F. 
Trakimavičia, Norwood.

5. No. 1153 — Earrings pin 
set — E. Valion, Montello.

6. No. 8249 — Carving set 
—J. Kunf, Boston.

7. No. 4375 — Victory Bond 
—- ik Murfey, Boston.

Širdingas Padėkos Žodis 
Artistam

Sunkiai dirbo visi, o sun
kiausia programos dalyviai ar
tistai, kuriem reikalinga daug 
laiko pašvęsti dalyvauti bile 
programoj. O čia buvo vienas 
didesnių išstojimų ir reikala
vo gana triūso prisirengimui. 
Visi artistai dar daugiau kil
numo pridavė šiam kilniam 
parengimui aukodami savo 
patarnavimą. Jie visi išpildė 
didžiąją programą veltui.

Ačiū Gertrūdai Ulinskaitei 
(Waterbury, Conn.) Rakvilei 
Siauriutei, Francinai Kurgo- 
naitei, Vincukui Motiejaičiui, 
Antanui Paurai, Petrui Šimo
niui ir jiem talkininkavusiam, 
(kurio vardo nežinau), Lat
vių Chorui ir jų mokytojui 
šiugeriui, akompanistam, Ma
rijonai Meškienei (worceste- 
rietei), Nano Daivis. Ačiū Jo
nui Motiejaičiui už aukojimą 
kelionės lėšų Worcesterio ar
tistų. Ir ačiū visiem, kurie pri
sidėjo padaryti šį parengimą 
visapusiai sėkmingu. Pilniau 
parašys (gal jau parašė) pati 
komisija. M. S.

Šeima Atplaukė Burėm 
Varomoj Valtyje

Kapitonas Kou Walter, esto- 
has, su žmona ir trim vaikais 
atplaukė iš Švedijos į Biscay- 
ne Bay, Floridoj, žėglinėj val
tyje, 7,000 mylių per 5 mėne
sius. Jisai pats su kitu vyru 
dabojo-vairavo 47 pėdų “lai
vą”, o jo žmona visai šeimai 
virė ant mažiuko pečiuko, 
skalbė. Ji pati prižiūrėjo kū
dikį Holme, išplaukimo laiku 
buvusią 4 mėnesių ir kitus du 
vaikus, 9 ir 10 metų. Walter 
sako, jog jam toks pasigrūmi- 
mas su vilnimis nieko naujo, 
nes jis kilęs iš jūrininkų šei
mos.
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HARTFORD, CONN
ALDLD Moterų Klubo 

Veikimas '
Lapkričio 27 d. įvyko ALD 

LD Moterį) Klubo susirinki
mas. Drg. V. Kazlau davė ra
portą iš mezgimo komisijos ir 
Raudonojo Kryžiaus Skyriaus. 
Pranešė, kad komitetas vilnų 
šiuo tarpu negavo; gal grei
tai gaus. Iš pirmiaus gautų 

•.vilnų moterys mezga įvairius 
dalykus.

Iš A. S. R. R. komiteto vei
kimo negalėjo daug ko sužino
ti, nes dėlei svarbių priežas
čių negalėjo dalyvauti susirin
kime. Sakė, bus kitas to sky
riaus komiteto susirinkimas su 
vakariene. Susirinkimas nuta
rė apmokėti įžangos tikietą 
dėl drg. V. Kazlau į minėtą 

’mitingą iš kliubo iždo.
Rus Perstatyta Operete

M. Barnett raportavo apie 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto parengimą, kuris 
įvyks gruodžio 9 d., Klubo sa
lėj, 227 Lawrence St. Bus gra
ži operetė “Kada Kaimas Ne
miega”. Perstatys Aido Cho
ras iš Worcester, Mass. Tas 
choras plačiai pagarsėjęs. Jau ' 
ne sykį važinėjo po apylinkės 
miestus su vaidinimais. Keli i p;"7 j 1 1 11 CllS . 
metai atgal buvo Hartforde ir j; 
perstatė operetę “Grigutis”. 
žmonės buvo labai patenkinti. 
Nėra abejonės, kad ir šiuo 
tarpu atsilankiusieji bus pa
tenkinti.

Nuo šio parengimo visas pel
nas eis šelpimui mūsų brolių, 

• sesučių ir tėvų Lietuvoj.
Raportai, Parengimai

Drg. L. Žemaitienė išdavė 
1‘aportą iš ALDLD 3-čio aps
kričio konferencijos, kuri įvy
ko 28 d. spalio, Waterbury, 
Conn. M. Bernotienė raporta
vo iš Antro Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo, kuris įvyko 
lapkričio 23—24 dd., Pittsbur
ghe.

Iš spalio 14 d. parengimo, j 
kurį buvo atnešta dovanos Lie
tuvos vaikučiams, nebuvau pa
minėjus šių draugių vardų, 
kurios pridavė dėlei Lietuvos 
vaikučių drabužėlių, tai O. 
Verkietienė ir drg. Kalvaitie- 
nė. Atleiskite, draugės už tai. I

Lapkričio 11 d. įvyko spau
dos naudai parengimas. Buvo 
prastas oras, lijo visą dieną, 
tai neturėjom tiek svečių, kiek 
tikėjomės. Keli svečiai buvo 

. iš gana toli. Draugės M. Juš
kienės brolis K. Meškauskas ir 
jo sūnėnas A. Gudonis su žmo
na ir maža dukrele 
Elizabeth, N. J. Drg. 
kauskui apsimokėjo 
nes jis laimėjo pirmą 
karo boną, $25 vertės. Paren
gimui aukavo valgius ir kitus 
dalykus šie draugai ir drau
gės: M. Janson bonką degti
nės; M. Ramoškienė 2 bonkas 
romo; M. Kazlauskienė kuge
lio, 5 svarus cukraus; M. Mar- 
gaitienė pyrago; O. Krasnis- 
kienė sūrį; O. Giratienė kil- 
basų; M. Vilkienė 2 keikti; A. 
Aksamaitienė 2 svarus cuk
raus, taipgi kavos, pinacų, 
frankfurtų, krekių, keną pie
no; P. Žilinskas gaidį; K. Nak- 
tinienė sūrį; V. Kazlau pyra
go ir Smetonos; Sirvydai pusę 
bušelio bulvių, žalių tomeičių, 
sūrį ir grikių pyragą; L. Že
maitienė silkių, duonos^ nep- 
kinų; O. šilkienė keptą vištą, 
kopūstų; Lukštai gaidį; V. 
Vasil gruzdu arba ausiukių.

. M. Pilkauskai $2 į 
ir J. M. Barnotai $2. Ačiū 

i draugams ir draugėms už au- 
■ kas. Taipgi- ačiū tiems, kurie 
darbu prisidėjote prie šio pa
rengimo. Dar neturėjom ko
misijos susirinkimo, tai tikrai 
nežinom, kiek liks pelno nuo 
minėto parengimo.

buvo iš 
K. Meš- 
kelionė, 
dovaną,

Buvo Susirgęs

Buvo susirgęs mūsų 
draugas ir veikėjas, J. Kazlau. 
•Jis ypač daug darbuojasi dėl 
šelpimo Lietuvos žmonių. Taip
gi jis yra Hartfordo Skyriaus 
LPT Komiteto iždininkas. Lin
kime draugui gerai sustiprėti 

vėl darbuotis.

geras

ir

vimą, kuris įvyko lapkričio 
23—24 dd., Pittsburghe. Buvo 
9 delegatai.

Buvo daug kalbėta, kaip va
žiuoti. Bet pagalios mūsų drau
gės susitarė važiuoti automo
bilium. Draugė L. Monkienė 
apsiėmė mus nuvežti ir pasi
ėmė didelę atsakomybę ant 
savęs. Ji labai gerai ir gražiai 
atliko tą darbą. Už tai me? 
vadinom ją kapitonu. Mes jai 
pilnai pasitikėjom, kad ji sa
vo užduotį atliks gerai.

Lapkričio 22 d., anksti rytą, 
palikom Hartfordą biską li- 
jant. Pravažiuojant kalnus 
pradėjo giedrėti. Dar pavažia
vus, palei kelią sustojom ir 
valgėm pietus. Draugė L. Že
maitienė 
sanvičiais 
traukėm 
risburgh,
tijos sostinės. Už 74 mylių nuo 
Pittsburgh o gavom nakvynę 
už prieinamą* kainą. Ant ry
tojaus vėl tęsėm kelionę. O 
sniegas po biskį krito ir gąs
dino mus. Manėm, kaip čia bus 
grįžti į namus, jei prisnigs. Di
deli gražūs kalnai. O tos gi
lios pakalnės tikrai mus bau
gino. Vengėme į jas žiūrėti. 
Tik džiaugėmės “prabėgan
čių” kalnų gražumu.

Atvažiavę į svetainę, kur 
įvyko suvažiavimas, pamatėm 
drg. Sliekienę, ir tuojaus tei- 
ravomės apie nakvynę. Ji pri
žadėjo parūpinti mums nak
vynę 
kare 
vedė 
buvo
Pernakvoję 
žiavimą.

Neužilgo prasidėjo 
sesija. Suvažiavimas 
skaitlingas delegatais, 
gerų prakalbų. Buvo
daug pasveikinimų telegramo
mis ir laiškais. Labai gražu, 
kad jaunimas pasižadėjo dirb
ti bendrai su senesniaisiais vei
kėjais. Aš manau, jie savo pri-

! žadą išpildys. Aišku, Trečias 
i Demokratinių Lietuvių Suva-

pavaišino skaniais 
ir pienu. Ir vėl 

toliau linkui Har- 
Pennsylvanijos vals-

pas vieną šeimyną. Va- 
drg. J. Sliekas mus nu- 
pas Mrs. Žilinskienę, kur 
žadėta mums 

traukėm
nakvynė.

j suva

trečioji 
buvo 
Buvo 
labai

Kelionė Į Pittsburghą
Hartfordo progresyvės or-i žiavimas bus turtingesnis jau- 

ganizacijos, Choras, Literatu- nimu, o jaunimas gal ir dides- 
ros Draugijos Moterų Klubas, niu veikimu pasirodys. Taip- 
ALDLD kuopa, Lietuvos Sūnų gi smagu buvo klausytis kon- 
ir Dukterų Draugija ir LDS certinės programos, kuri bu- 
kuopa, siuntė delegatus i De-jvo lapkričio 24 d., baigiant su- 
mokratinių Lietuvių Suvažia- važiavimą. Po koncerto tuo-
--------—-------------------------------------------------------------------------- ------ -------------------------------------- r

Viskas puikiai sekasi 

čia man pas GI:

Sako HELEN ALEX IŠ BAYONNE
Helen jra raštininke Išmokėjimų Departments. Ji yra 
su GI nuo balandžio 1943. Helen sako: “Aš turiu puikų 
bosą. Aš myliu merginas, su kuriom dirbu šiame depart- 

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

Nusistatykite ant Stoties VV A A T in-DN pat m o i* /*. a j. i0:0o PM kiekvieną 
vakarą, pradedant pirmadieniu Ir baigiant Šeštadieniu 
del GI Programos, su Įvairiais margumynais.

Z> I •

tu -u**6 SaU pastovų darbą pas GI. Uždirbkite gerus pinigus,
e gerus laikus ir prisiruoškite linksmai, užtikrintai ateičiai, 

tose aplinkybėse, darbu jūs būsite pasitenkinusios.

SKATINIMO / \

\ apmokamos S \
\ PENSIJOS p^š „.rbaNT \

\ SPOHTO.V0®"
\ pasilinksminimo

SUSTATYTOMS
Uždirba getras 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 p-ęie vieno iš tų darby

» -ASS iNS™ENT C0RP-Duokim UE ELIZABETH, N. J.
Daugiau, Negu Padėką! Pirkime Pergalės Bonus!

(284)

jaus rengėmės važiuoti namo.
Priėjo prie mūsų P. Bara

nauskas ir sako, kad jie va
žiuos namo automobilium. Tai 
nutarėm važiuoti sykiu. Drg. 
Gilmanas buvo mūsų vadu, 
o drg. Byronąs pagelbėjo jam: 
išvedė mus kitu keliu nelie
čiant tų didelių, kalnų. Vietoj 
aukštais kalnais, važiavom 
per juos iškąstais tuneliais. 
Mums labai patiko. Sugrįžom 
namo biskį po 5 vai. dieną, 
lapkričio 25 d.z Džiaugėmės, 
kad sėkmingai grįžom namo, 
šios draugės važiavo automo
biliu : O. Giraitienė, O. Vilkie
ne, L. Žemaitienė, M. Berno
tienė ir mūsų kapitonas L. 
Monkienė. Kiti mūsų delega
tai draugai važiavo traukiniu. 
Sakė, jiems gerai sekėsi. Ga
vo vietas atsisėsti. Tai 
draugai K. Vilkas, W. 
zauskas, Kiškiunas, F. 
šys ir draugė K. Miller, 
iš mūsų kelionės.

Viena iš Delegačių

Oakland ir San Fran 
cisco, Calif.

Washington.— Prof. Van- 
nevar Bush reikalavo laikyt 
slaptybėje atomines bom
bas. Dauguma mokslininkų 
stoja už jų pervedimą į 
Jungt. Tautų žinybą.

\

Chinų komunistai džiau
giasi, kad amerikinis gene
rolas Hurley pasitraukė iš 
ambasadoriaus vietos Chi- 
nijoj.

dėl

buvo 
Brą- 
Rep- 
Tiek

Rochester, N. Y
Pavykęs Vakaras Delegatų 

Išleistuvėms
Lapkr. 10 d. vakare, Gedi

mino Draugystės patalpose, 
ALDLD 50 kuopa turėjo pa
rengimą sukėlimui pinigų dėl 
pasiuntimo delegato į Antrą 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą į Pittšburgh’ą.

Vakaras pavyko visais at
žvilgiais : žmonių buvo prisi
rinkę daugiau, negu tikėtasi; 
uždarbio liko kuopai $80 su 
centais.

Štai, kas prisidėjo prie pa
darymo vakaro pasekmingu:

Gedimino D-tė patalpas da
vė nemokamai.

Pinigais — Juozas ir Marė 
žemaičiai $2.

Po $.1: J. Vaivada, Ben. 
Duoba ir F. žirgulienė.

A. Orlauskas dvi bonkas 
valstybinės, O. Malinauskienė 
didelį sūrį, K. Žukauskas — 
sūrį, B. Merkevičienė — dide
lę bakaną namie keptos duo
nos.

Po keiką aukavo: A. Leka- 
Stančikienė, 
ir Eveline

Aukos Lietuvos Vaikučiams

Lapkr. 18 San Francisco ir 
Oaklando senberniai, našliai, 
gyvanašliai surengė bankietą 
naudai Lietuvos vaikučių. 
Rengėjų vadas Shultz (Šatas) 
moka suorganizuoti vyrus. Ki
tose šalyse nevedę vyrai tak- 
suojami. Pas mus Galif. pa
tys vyrai taksuoja save
prakilnių ir naudingų tikslų.

Rengėjai puikiai pavaišino 
svečius, už tai graži suma pi
nigų sukelta. Aukavo $7 J. 
Urish. Po $5 :zJacobai, Manus, 
Cornich, Lizdenis, Karosienė, 
S. E. Slegerienė, Burdai, Ra- 
dienė, F. M. Strausai, Shultz,, 
Johnson, Baker. Po $3: Wi- 
nup, Louise, Rusas, Draugas, 
Can Neete, Myat (Paukštie
nė). Po $2.50: K. Jankauskie
nė, F. Billo. Po $2: Caparich, 
Pežienė, K. šlegerienė, Friend, 
Pakrosnis, Mugianienė, Sut
kus, šilkaitienė, Baronai. Po 
$1.50: Robinson, Kazlauskas. 
Po $1: Hoffman, čapas, Mit
chell, M. Straus, Senbernis, Le
ming, Kubilius, Esperenza, 
Alartis, Warner, Peter, Luk- 
man, Martkus, Vilkaitė, Poš- 
kaž. Viso aukų $126. Pelno ba
ras davė $99. Šis garbingas 
bąnkiėtas davė pelno dėl nu
kentėjusių kare $225. Bravo, 
rengėjams.

Spalių 20 
mėjų kliubo 
liųje, 4 metų

paminėjimui, sukelta 
vaikučiams gražaus 
Parengimas atnešė 
Jau pasiųsta į cen

trą $150 ir $10 paskirta pa
sveikinimui Antrojo Dem. Lie
tuviu Suvažiavimo.

Gruodžio 15 pažangiųjų lie
tuvių organizacijos rengia ba
lių ir. “Baby Shover” Lietuvos 
nukentėjusiems nuo karo vai
kučiams. Vieta, 225 Valencia 
St., San Francisco. Subatos va
kare, 8 vai. Kviečiam visus 
apylinkės lietuvius • dalyvauti.

San franciskiečiai ir oaklan- 
diečiai turėjo už garbę turė
ti malonių svečių iš Los An
geles, draugus Oną ir Myko
lą Puikius. Kartu su draugais 
Pūkiais buvo ir d. Krikščiai, 
seniau gyvenę Hartford, Conn. 
Smagu buvo pasimatyti
losangeliečiais. Tik gaila, kad 
jie tik trumpą laiką čion ga
lėjo būti.
Kliubo Korespondentė K. M.

Pittsburgh, Pa.
Vieša Padėka

J. A. Kazlauskams už pri
ėmimą 6 delegatų Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo. 
Draugas J. A. Kazlauskas su
teikė mums 6 delegatams nak
vynę, o drg. Kazlauskienė su 
savo dviem dukterims pagami
no pusryčius ir maloniai pa
vaišino.

Drg. Kazlauskai nuoširdūs 
žmonės. Jie užlaiko alaus ir 
minkštų gėrimų Wholesale, 
2209 5th avė., Pittsburgh, Pa.

Delegatai ir delegatės: Rai
nienė, Meisonienė, C. Savičie- 
nė, Jakštienė, S. Wilkas, A. 
Skairus.

Dienraščio Laisvės

BAZARAS
Įvyks Washingtono 

Gimtadienio šventėje.
Bus tris dienas.

VASAR10-FEBRUARY
22, 23 ir 24 Dienomis

1946

Grand Paradise Salėse
318 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

d. Mezgėjų Rė- 
surengtame ba- 
kliubo nuveiktų

LENGVINA

(a STRĖNŲ GĖU
X. GREITAI!

! . \ 1 štai švarus, naujas būdas liuosuot
! / / I /\ paprastą strėnų RėliĮ. Johnson’s 

’ / _ , / Į Back Plaster ! Lengvina skausmą,
I sustingim:^ jverj.imą. Jautiesi pui-

7 kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk
Johnson & Johnson kokybės.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

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

darbų 
Lietuvos 
pelno.
$170.87.

aukavo:
Kontenienė

Mie

Mali- 
ir O.

vičienė, II.
Černauskienė
tus 2 keikus.

Daržovių
nauskienė, J.
Vilimaitienė.

Gasp a d in ės buvo : K. An- 
drašunienė, F. žirgulienė, A. 
Lekavičienė ir H. Stančikienė.

Alų leido: G. Mockevičius. 
Barčekius pardavinėjo W. Le
kavičius.

Komisija vakaro parengimo 
buvo: Amelia Lekavičienė, P. 
žirgulis ir G. Daukas.

Sugrįžo iš kariuomenės, iš
tarnavęs daugiau kaip 5 me
tus saržentas Geddy Vaitos.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn .

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu

VINCU KRIAUČIŪNU

šti

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

BUY VICTORY BONDS!

Po trumpos atostogos jau dir
ba Eastman Kodak.

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. Y. 

Telefonas EVergreen 4-0758.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

M MIOIM MIUIM M M M RR IMI IUIM M M M M M M M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

rrtirriprmv

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

►◄□M
1113 Mt. Vernon St

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

H DM
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 7-1661

J .......   %GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeiti 
pas "Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
M DM

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8693

■' ... .. m. _.............. . u
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Penktas puslapis

Prez. Trumanas Reika
lauja Suvaržyti Strei

kų Teisę
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Ta komisija turėtų susi
dėti iš trijų ar daugiau žy
mių piliečių. Savo tyrinėji
muose ji privalo turėti pilną 
galią subpoena pašaukti as
menis ir išreikalauti rekor
dus.

“Jinai turėtų duoti ra
portą 20 dienų eigoje.

“Kol faktus tyrinėjanti 
komisija tęsia svarstymus 
ir per penkias dienas po to, 
turėtų būti įstatymiškai už
drausta skelbti streiką arba 
lokautą arba daryti bet ko
kius pakeitimus kas liečia 
algas, valandas ar darbo są
lygas arba kitus veikusius 
dalykus kitaip, kaip tik pa
gal susitarimą.

“Viena ir kita pusė nebū
tų legaliai priversta priim
ti komisijos atradimus ar 
sekti jos patarimus.”

Bet 30 dienų laukimo — 
“atvėdinimo” laikotarpis, 
kaip ir kiti minimi prezi
dento siūlymais būtų versti
ni, jei kongresas išleistų to
kį įstatymą.

Prezidentas jau paskyrė 
faktų tyrinėjimo komisijas 
dėlei automobilių darbinin
kų streiko prieš General 
Motors ir dėlei gręsiančio 
streiko prieš Jungt. Valsti
jų plieno korporaciją. Tru
manas tikisi, kad jp laukia
mas įstatymas panaudos 
tuos tyrinėjimus, ir šaukia 
autom obilių streikierius 
grįžti darban, o plieno dar
bininkus nestreikuoti.

Gasperi Bando Sudaryt Italy
Ministeriu Kabinetą

Kada Kaimas Nemiega
GRAŽI TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETĖ 

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, vadovybėje Josefinos Karsokienės.
J. SABALIAUSKAS, Petro rolėje — M. SUKACKIENĖ, Marytės rolėje

Aido Choras iš Worcester, Mass., vadovybėj J. Karsokienės.

Sekmadienį, Graudžio - Dec. 9
Pradžia 2:30 vai. dieną

LIETUVIŲ KĖIUBO SALEJE 22™“SR-
—   ■............................t——— — įžanga: $1.00 ir 75 centai (su taksais) ■  ----------

Gerbiamieji: Jau apie 5 metai, kai Hartfordo ir apylinkes lietuviai, matė Worces- 
i terio Aido Chorą vaidinant operetę GRIGU T1S. Taigi gruodžio 9 d., ir vėl turėsime 

progą matyti perstatant operetę KADA KAIMAS NEMIE.GA, kurioje atvaizduoja Lie
tuvos kaimiečių gyvenimą, šioje operetėje telpa daug gražių liaudies dainų. Worcesterio 
Aido Choras yra gerai išsilavinęs jas išdainuoti, tad nepraleiskite progos, pamatykite 
gražią operetę.

Rengia Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, vietinis skyrius 
Sušelpimui nuo karo nukentėjusius žmones

LAISVES VAJUS

CHICAGOS ŽINIOS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI&VYRAI

Roma. — Alcide de Gas- 
peri, katalikas užsieninis 
Italijos ministeris, vis dar 
stengiasi sudaryt naują mi- 
nisterių kabinetą. Šiuo tar
pu didžiausia kliūtis yra li
beralai. Gaspe r i norėjo
skirt socialistą vidaus rei
kalų ministeriu. Liberalai 
tam kietai priešinasi. Gali-1 
mas esą daiktas, kad Gas- 
peri sudarys ministeriu ka
binetą be liberalų, tiktai iš i 
penkių Tautos Laisvinimo Į 
partijų — katalikų, sociali
stų, komunistų ir kt.

Nikaraguos Prezidentas i 
Prašo Leist Jam Pabėgt

i

San Jose, Kosta Rika. — 
Pranešama, jog Nikaraguos 
prezidentas Anastas Somo- 
za sutinka pasitraukti iš 
vietos, jeigu bus leista jam 
saugiai išvažiuoti į užsienį. 
Bet politiniai Nikaraguos 
tremtiniai Kosta Rikoj sa
ko, Somoza turi besąlyginiai 
pasiduoti.

Nikaragua yra Vidurinės 
Amerikos respublika su 51,- 
660 ketvirtainių mylių ploto 
ir 700,000 gyventojų.

Pirkite Pergales Bonus!

(Tąsa nuo 1 puslapio)
S. Kuzmickas, Shenandoah 1064'
V. J. -Stankus, Easton ............. 968 Į
P. Beeis—F. Klaston i

Great Neck ........................ 931
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 792
V. Ramanauskas, Minersville .. 688
J. Burba, So. Boston ................ 676i
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 650 
P. Šlajus, Chester .................... 650
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 6J2 
S. Puidokas, Rumford ............ 588
ALDLD 25 kp., Baltimore ..... 558
C. K. Urbonas, Hudson ............. 486
L. Pruseika, Chicago .............■ 448
L. Bekešienč, 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, *
Binghamton .......................... 240

V. J. Valley, New Britain ......... 234
ALDLD 145 kp., Los Angeles 218 
J. Kazlauskas, Wethersfield .... 216 
S. Penkauskas-

P. Tamašauskas, Lawrence .... 212
A. Valinčius, Pittston ................  208
A. P. Dambrauskas, Haverhill 192
F. Wilkas, Wilmerding ............. 156
J. Lingevičius, Saginaw ........... 148
J. Rudman, New Haven ......... 130
J. Kalvelis, Bridgewater ............. 130
H. Žukienč, Binghamton ..... :..... 114
A. Kupstas, E. St. Louis ........... 104
A. Gudzin, Schenectady ..............  78
M. Janutienė, Detroit .............. 72
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 52
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 40
J. Gugas, Detroit ........................ 26
J. Adams, Grand Rapids ............. 24

Sekami va j minkai pakilo punktais, prisiųsdami prenu
meratų: A. Balčiūnas, brooklynietis; Geo. Shimaitis, 
Montello, Mass, (jis atstūmė drg. Kuzmicką iš laimėto
jų vietos ir pats užėmė vietą laimėtojų ruožte), P. Bė- 
čis-F. Klaston, Great Neck, N. Y.; P. Šlajus, Chester, 
Pa.; J. Kazlauskas, Wethersfield, Conn.

Iš pavėnių skaitytojų, S. Tvarijonas atsinaujino savo 
prenumeratą ir prisiuntė naują metinę prenumeratą; tai 
puikus pavyzdys kitiem pavieniam skaitytojam.

Urašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pažįs
tamiems — jie įvertins tokią gerą dovaną!

Laisv ės A riminis tracija.

CIO unija skundžia Gene
ral Motors kaip trustą.

Anglų lėktuvai rakietomis 
puola Indonezus.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juzės Paplauskaitės, po 

vyru Pigdgienč. Iš Lietuvos kilusi 
iš Vartalakių kaimo, Nedzingės 
valsčiaus, Alytaus apskr. Prašau jos, 
arba kas ją žinote parašyti jos še
riai šiuo antršu: Antosč Jakubaučiū-

Ką Veikia Buvusieji Albani
jos Valdovai-Pabegeliai

_____ I
London. — Buvęs Albani

jos karalius Zog, pabėgė
lis, gyvena Anglijoj su savo 
vengre pačia, sūnum ir se
serimis. Jis bendradarbiavo 
su italais ir vokiečiais faši
stais. Paskui, bėgdamas už
sienin, jis išsivežė tiek ša
lies iždo, kiek tik galėjo. 
Dauguma ex-karaliaus Zo- 
go ministeriu, bendradar
biavusių su fašistais, da
bar gyvena Italijoj. Anglai 
ir amerikonai duoda jiems 
pilną laisvę.

Abas Kūpi, vadovavęs al
banų fašistams kovoj prieš 
tautos fronto partizanus, 
gyvena Egipte. Anglai rė
mė .Kūpi, kol jis atvirai pa
sirodė kaipo nacių bendra
darbis. Dabar jis rašo Ang
lijai prašymus, kad nuvers
tų Albanijos valdžią, kurios 
pryšakyje stovi premjeras 
Hoxha, komunistas genero
las. Kūpi darbuojasi, kad 
Anglija sugrąžintų Zogą į 
Albanijos sostą.

Gen. MacArthur įsake su
imt dar 59 buvusius aukštus 
Japonijos valdininkus ir ka
rininkus.

tė, Calle Grecia, N 3324. V. L. Cerro, 
R. O. Uruguay. (282-284) PRANEŠIMAI

PUBLIC STAGG 2-5043

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas 

Nupiesiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y* 

Tel. ST. 2-8842

PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. priešmefinis susirinki
mas įvyks gruodžio 9 d., 3 vai. die
ną, 735 Fairmount Ave. Prašome na
rius dalyvauti, nes bus renkama 
valdyba 1946 metams. Po susirinki
mo turėsime labai svarbias diskusi
jas, kurios bus žingeidu kiekvienam 
išgirsti. Vėliau, gaspadinės patar
naus užkandžiais, lietuviško midu- 
čio, šalto alaus ir kitokiais gėrimais. 
Kviečiame ir nenarius dalyvauti, 
prašome jsitemyti dieną. — Kuopos 
Valdyba. (283-284)

BRIDGEPORT? CONN.

ALDLD 63\ kp. susirinkimas įvyks 
7 d. gruodžio, 8 v. v., 407 Lafay
ette St. Prašome narius dalyvauti, 
nes turime naujų knygų atiduoti 
nariam, taipgi bus išduota raportas 
iš Liet. Demokrątų 2-ro Suvažiavi
mo. — A. Jocis. (283-284)

“Komunistai Nugriovę Dievo 
Sostą,” Sako Kunigas 

Balkūnas

Aną rytą nuėjau į Šv. 
Jurgio bažnyčią, mat, buvo 
skelbta, kad bus pamaldos 
“už Lietuvos išvadavimą.” 
Garsintas kunigas Balkūnas iš 
Maspeth, L. I., N1. Y.

Nustebau. Bažnyčioje buvo 
tik geras skaičius mokyklos 
amžiaus vaikų ir būrelis senų 
moterėlių. Vyrų, jaunų žmo
nių nebuvo.

Pradėjus klausyti kun. Bal- 
kūno pamokslo man atėjo gal
von, kad katalikai gerai žino, 
kaip kunigai Lietuvą “vaduo
ja” ir dėl to neina jų klausyti.

Pamaldos ėjo kaip ir pa
prastai. Po mišių įlipa į sa
kyklą kun. Jonas Balkūnas. 
Jis pradėjo kalbą su Lietuvos 
vardu. Jis tuojau ėmė šaukti, 
kad bolševikai pavergė Lietu
va.

Vėliau iškėlęs rankas sako: 
“Dieve, nubausk kruvinąjį 
Staliną!” Tai pasakęs vėl gra- 
baliojosi, kokius žodžius su
rasti, kad daugiau iškei
kus komunistus. Galų gale sa
ko : “Komunistai nuvertė Die
vą nuo sosto.” Žmonės ėmė 
nerimauti ir dairytis, matomai 
nesuprasdami, ką Balkūnas 
nori pasakyti: ar jis mano, 
kad Smetonos valdžia buvo 
Dievas, ar jis turi mintyje ne
matomą Dievą, kuris skelbia
mas visagaliu, nenuverčiamu.

Kada jam pritrūksta žodžių 
užbaigti kalbą, jis iškėlęs ran
kas šaukiasi po tris kartus 
prie Dievo pagalbos.

Girdi, šiame kare žuvo 20 
milijonų žmonių ir 30 milijonu 
žmonių likosi sužeistų. To vi
so kaltininkai esą Lietuvos 
“pavergėjai” rusai.

Kun. Balkūnas, matyt, tiks
liai pamiršo, kad Hitleris ir jo 
pasekėjai surengė šį karą. Jis 
net neprisiminė apie fašistus 
bei nacius. Jam viso negero 
priežastis yra bolševikai, ly
giai taip ir naciai sąkydavo. 
Jis Hitlerio vardo net nepa
minėjo. Neprisiminė nei Lietu
vos žmonių kančių laike na
cių okupacijos. Matomai jis tą 
periodą skaito laisvu Lietuvos 
žmonių gyvenimu. Jis prašė 
njelstis už tų dūšias, kurie žu
vo kovodami prieš bolševi
kus. Mūsų šalies kariai, kurie 
kovojo prieš nacius, sulyg jo 
kalbos, neverti maldų, nes jie 
kovojo prieš nacius, o ne prieš 
Sovietus.

Besiklausant tokio naciams 
pataikaujančio pamokslo, de
mokratiniai nusistačiusį žmo
gų neapykanta ir pasibjaurė
jimas purtė, ’kad gali rastis 
lietuvių tarpe taip kalbančių.

Kun. Balkūnas priminė, kad 
lietuviai nori kalbėti lietuviš
kai ir turėti savo valdžią, bet 
“toje valdžioje turi būti Die
vas ir jo pasekėjai kunigai.” 
Kitaip sakant, Lietuvos val
džia turi būti engėjų, išnau
dotojų,' kaip buvo prieš 1940 
metus.

Riksmas, kad Lietuvos gy
nėjai — sūnūs ir dukterys — 
“pabėgo iš Lietuvos ir dabar 
bastosi po pasaulį,” neturi 
pamato. Laiškai, atėję iš Lie
tuvos nuo mūsų brolių ir se
sučių, puikiai apibūdina, kas 
tie pabėgėliai yra. Jie didžiu
moje dirbo ranka rankon su 
naciais laike trijų metų na
cių okupacijos ir ne vieną ne
kaltą Lietuvos valstietį na
ciams įskundė, o to pasekmėj 
įskųstasis likosi nacių nužudy
tas. Kiekvienas išdavikas turi 
tikėtis atmokėjimo ir, mato
mai, jie, suprasdami tai, pabė
go į Vokietiją ar kitas šalis, 
gelbėdami savo juodą išdavi
kišką kailį. Jie žino, kad jų 
rankos kruvinos ir tas krau
jas yra tikrų Lietuvos sūnų ir 
dukterų.

Tame kun. Balkūno pa
moksle, nežiūrint, kad jis kal
bėjo išsiblaškiusiai, buvo tik
rai naciška propaganda. Ame
rikos lietuviai turėtų vieningai 
paklausti: kas, kunige, buvo, 
kada naciai teriojo mūsų tėvų

kraštą, kodėl nepratarei apie 
tai nei žodelio? Kodėl dabar 
susirūpinai, kada Lietuvos 
liaudis nusikračiusi fašizmą 
kuria gražų, pilną ir kilnų 
gyvenimą ?

Taip, tu nori valdyti Lietu
vą, bet ar atsiklausei Lietuvos 
žmonių, ar jie. tavęs nori ?

Kiekvienoj šalyj, kiekvie
noj tautoj atsirado nacių pa
taikūnų, fašistinių elementų. 
Jų yra ir tarpe lietuvių. Fašiz
mui atėjo sutemos.

Tylėjimas prieš nacius, o 
riksmas prieš Sovietų Sąjun
gą, kuri buvo viena pačių vy
riausių fašizmo sumušėjų, ro
do, kad kun. Balkūnas suži- 
niai skleidžia fašistinę propa
gandą.

Kiekviena šalis, kiekviena 
tauta turi tokių elementų. Kai 
kurios tautos, skaudžiausia 
nukentėję nuo fašizmo, be pa
sigailėjimo baudžia savo fa
šistus ir profašistus. Kitur gi 
jie dar gali skleisti savo pik
tą propagandą, bet ir čia liau
dis ima persitikrinti, kas per 
vieni jie yra ir kada nors visi 
tokie demokratijos priešai su
silauks liaudies pasmerkimo.

Klausius*.

PILNAM LAIKUI 
VYNIOTOJAI 
PAKUOTOJAI

SANDĖLIO VYRAI
6 DIENOS — 44 VAL. SAVAITE 

VIRŠLAIKIAI
JEI PAGEIDAUSITE

Puikiausios Darbo Sąlygos
KREIPKITĖS IŠTISĄ 

SAVAITĘ I ,

EMPLOYMENT DEPT.
5-TOS LUBOS

Hecht’s Dept. Store
53 W. 14th ST. N. Y.

(Arti 6th Avė.)
(283) 

--------------- -------rdt

BUFERIAI
Patyrę

GERA AUGA 
NUOLATINIS DARBAS

MODERN CHROME FURNITURE 
24 SCHOLES STREET 

BROOKLYN
(286)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

M

Waterbury, Conn.
Skirtumas Dviejų Suvažiavimų

Reporteris susitiko dvejus de
legatus. Washingtono misijos 
delegatų klausiau, kaip misi
ja pasisekė. Tai vienas tiktai 
numykė ir nieko nesakė. An
tras sako, nepilnai gerai, bet 
neprastai. Girdi, nors delega
tais nebuvo skaitlinga, bet pi
nigų, tai nemažai susiųsta. 
Bet kiek tų pinigų buvo ir ką 
nutarė, apie ką svarstė, tai 
nesakė. Matosi, be jokio ūpo 
sugrįžo. Pasirodo, kad Lietu
vos nepajėgė fašistai pasiimti 
į savo rankas. Taigi ir vaikš
čioja vyrai po Bank Strytą 
nosis nuleidę.

Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo delegatai sako, kad 
dalyvavo 350 delegatų nuo 200 
skirtingų draugijų ir unijų, 
atstovaudami apie 1'60,000 na
riu. Aukų buvo susiųsta virš 
$5,00.0. Padarė nutarimą ko
voti už prezidento Trumano 
programą, patiektą kongre
sui, naudai darbininkų. Už 
įvedimą medikalės apdraudos 
ir daugelį kitokių dalykų. 
Taipgi nutarta reikalauti val
džios, kad ponas žadeikis bū
tų prašalintas iš Washingtono, 
kur jis ten sėdi nieko neatsto
vaudamas, o eikvoja Lietuvos 
pinigus.

Delegatai pilni ūpo ir pa
sirengę darbuotis už pravedi- 
mą gyveniman Suvažiavimo 
nutarimų.

LDS 49 Kuopos Parengimas
Gruodžio 16 d. yra rengia

mas koncertas ir komedija 
“Velnias Statinėj.” Dalį pros 
gramos išpildys Laisvės Cho
ras iš Hartford, Conn. Taipgi 
dalį programos pildys Water- 
burio dainininkės B. Rasima- 
vičiutė ir G. Ulinskas. Dauge
liui yra žinoma B. Rasimavi- 
čiutė, kaipo dainininkė ir mu
zikantė ir muzikos mokytoja. 
G. Ulinskas taipgi gera daini
ninkė, kuri dabar pradėjo mo
kyti Vilijos Chorą. Parengi
mas yra ruošiamas naudai 
Lietuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo karo.

Reporteris.

REIKIA
MERGINŲ

Visokių Rūšių
Darbams

Įskaitant

Sekretorystės
Darbą

Nuolatinis Darbas

KREIPKITĖS

FAWCETT
PUBLICATIONSII

22 Putnam Ave.

Greenwich, Conn.

PARDAVINĖTOJOS
PILNAM LAIKUI

6 DIENOS—44 VAL. SAVAITE 
SPORTIŠKI DRABUŽIAI 
JAUNOM MERGAITĖM

MOTERIŠKOM SMULKMENOS 
Laikini Kalėdiniai Darbai
PUIKIAUSIOS DARBO 

SĄLYGOS „
Viršlaikiai Jei Pageidausite

KREIPKITĖS IŠTISĄ • 
SAVAITĘ Į

EMPLOYMENT DEPT.
5-TOS LUBOS

Hecht’s Dept. Store
53 W. 14th ST. N. Y.

(Arti 6th Avė.)
(288)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $85. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INGE. 69 Pine St.. New York City.
(X)



ap

VALANDOS:

■ ■■ <<

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

14 kp. 
(Dec.) 
salėje,

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ
1221 South 4th Street 

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

Taipgi, 
už 

pasimokėkile. 
pasidaro 

keblumų, kai būnat skolingi,
susirinkimą pasistengkite atsi- 
ir naujų narių prirašyt j kuo- 

M. Stakovas, užrašų sokr.
(283-284)

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Veronica Lake ir Eddie Bracken komiškoj ir roman
tiškoj, blogdariu pilnoj filmoj “Hold That Blonde.”

Naujai išrinktasis Now Yor- 
ko majoru O’Dwyer išvykęs 
pasilsiu) brolio Frank 2,000 
akru farmoj, Kalifornijoj.

Dr. Manning C. Field, 54 
m., pediatristas, rastas nusi
nuodijęs savo kambaryje, 516 
Third St., Brooklyne. Krimtęsis 
dėl nervų sukrikimo.

Paskiausieji audringi lietūs 
ir sniegas buvę priežastimi 
mirčių 16 asmenų New Yor
ke ir apylinkėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius F. W. Shalins — Sha- 
linskas, 8402 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. i

penktadienį, gruodžio 7 d., 
įvyks svarbus Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo susirinkimas. Bus' 
renkama pusė valdybos iš pašalpos 
skyriaus ir keli direktorių tarybos 
nariai. Tad visi nariai dalyvaukite 
susirinkime. Susirinkimas bus Kliu
bo salėje, 280 Union Avė. Pradžia 
8 vai. vak. (283-284)

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Turpo Harrison ir Marry Avės.)

B’KLYN, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEXMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

metu 
gyvenęs 67 Steam-

PA.IIEŠKOJIMAI
Jauna pora, be šeimynos, jieško 

pasinuomoti 4-5 kambarių 'apart
ment ą su garo šiluma. Jeigu kas tu
ri tuščius kambarius, prašome ra
šyti sekamu antrašu: E. C. D, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(282-283)

MASPETH, N. Y.
ALDLD'1.38 kp. ir LDS 

susirinkimas įvyks gruodžio 
6 d., 8 v. v. Rusų Kliubo
56-58 — 61.st St. Visi nariai daly
vaukite ir atsiveskite naujų narių. 
Bus svarbių dalykų aptarimui. 
V. Karlonas, org. (282-283)

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais į 2-4 P M
Trečiadieniais > t'o
Penktadieniais J '’-8 P' M'

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

V i>nt»

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel EVergreen 4-9608

ir laikrodėlių,
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

Trečiadienis, Gruodžio o, 1945

NeH'Yorto^zžfe^feržinfcH

Dave

Armijos
Williams

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

veiksmo, 
Jie

(racijoje. Jeigu kas nori žino
ti, kaip jie jaučiasi, turėtų pa
skaityti NMU aną dieną gautą 
kablegramą nuo mūs karių iš 
Anglijos. Joje sakoma: 
kinai, jūs turite 
draugų užpakalyje 
telegramą pasirašęs

Areštuotais buvo Dave An
gels, Ispanijos ir mūsų karo 
veteranas; Joe Sokol (su pen
kiomis battle stars),
Freed, atleistas iš laivyno; 
Sol Saunders, Harry Liebo- 
witz ir Johnny Weiser. Juos 
paleido tuojau po arešto.

SeStag puslapis

Policija Išardė Pro- I 
testo Mitingą

New York o policija išardė 
mitingą, East Sides komunistų 
veteranų suruoštą protestui 
prieš mūsų vyriausybės kiši
mąsi į Chinijos vidujinius rei
kalus, tuomi iškeliant pavojų 
naujo pasaulinio karo.

Septyni veteran ai-Tapo aijįZ- 
tuoti, o vienas,/Eugene Trots
ky, ir įkaitintus “už neiškėji
mą A m e r i k os /ve 1 i a vos. ” 
ranus vedant į'sUitį.-jįj/i 
publikos nulydėjo juos 
stoties.

200 
prie

Rainy Administracija 
“Baltina” Cukrų

Kainų Administracija įkai
tino 15 stambių prekėjų cuk
rumi pardavus I 
cukraus visai be kuponų — 
juodojo turgaus keliais ir kai
nomis. < .
tam tikrose vietose perkamos 
ir parduodamos po 40 centų 
už penkių svarų vertės štam
pą.

Tarpe įkaitintųjų yra 9 
daugmeniškai pardavinėtojai, 
du industrialistai ir keturi 
mažmenomis pardavinėtojai.

LauYS—Liberty, Lithuanian Daily

Sustabdymu Darbo ir Paradu 
Mfisii Jūrininkai Pareiškė 
Raginimų Parvežt Karius

New York o porte pereitą 
pirmadienį sustojo 125 ar 
daugiau laivų — visokių laivų. 
Tik nestabdyti vežantieji ka
riškius ir. -ųiašalpą kare nu
kent ėjų stems. \

Paskelbus darbo pertrauką, 
8,van ryto, virš;), 000 jūrinin
kų, laivų viršininkų, radio ope
ratorių ir kitų darbininkų pre
kiniuose laivuose apleido lai
vus ir išėjo maršuoti parade 
po miestą. Nešini iškabas, aiš
kinančias priežastį pertrauki
mo darbo, maršuotojai visur 
sutikti su šiltais sveikinimais 
— ovacijomis, apiberti popie-

Girdės Raportus iš 
Pasaulio Uniją

Leonard Wronieski, 28 m., 
iš karo grįžęs saržentu, o da
bar įstojęs policistu, isėjęs pir
muoju šauliu naujokų grupė
je. .lis iš šimto 90 karių pa
taikęs j tašką.

Jūrininkai susirinko į Union 
Square ir iš ten išmatavo že
myn Broadway. Numaršavu- 
sius į Battery Park pasitiko 
tūkstančiai ofisų darbininkų ir 
šiaip tėmytojų. čia atlaikyta 
mitingas ir iškelti reikalavi
mai prezidentui Trumanui, 
War Shipping Administraci- 

369,346 svarus iai- armi'os ir ’kivyna
j viršenybėms pavartoti visus 
'laivus parvežimui mūsų karių

Gi stampos, sakoma, 18
Battery Parke kalbėjo Na- 

įtional Maritime Unijos prezi- 
i (lentas Joseph Curran, du ar- 
Imijos veteranai ir keli kiti vei- 
ikėjai. Curran sakė, jog jis su- 
jsitiko daug amerikiečių karių 
I lankydamasis Pasaulio Darbi- 
I ninku Konferencijoj. Girdėjo 
i kariškių skundų. Jis sakė:

“Mes pasižadėjome veikti ir 
šiandieną mes tą jiems duotą 
pažadą pildome. Kariškiai 
stoja su mumis šioje demons-

Wai- 
8,000,000 

savęs.’ Tą 
‘GI Joe’.” 
jūrininkai

tęs protestą iki kožnas laivas 
bus pavartotus kariams par
vežti.

jungtinių Valstijų 
oficierius, majoras 
Taylor pareiškė:

“Mūsų kariai nori
ne pažadų ir prakalbų, 
nori, kad jūs, namie esantieji, 
pasakytumėt Kongresui, kaip 
jaučiasi jie ir kaip jaučiasi jų 
šeimos. UJSO vaidinimai ne
gelbsti. Kai kurie iš tu vaiki
nų, aŠ žinau asmeniškai, būna 
užjūriuose jau nuo birželio 
1942 metų. Užkaitinkime, kur 
tas Reikalinga, kad parvežti 
juos namo.” *

New Yorkas, beje, neatsili
ko ir telefono kampanijoj. Ka
da vieni jūrininkai maršavo, 
kiti jūrininkai ir kiti unijistai 
panaudojo tą laikotaijpį pa
šaukti “National 1414,” pasa
kyti prezidentui Trumanui, 
jog jie laukia, kad jis imtų 
atsakomybę už parvežimą ka
rių, išsiųstų kariauti už 
tautos reikalus.

Didžiumai jūrininkų 
šuojant ir mitingaujant, 
plaukose buvo paliktos

Malioriai ir kiti AFL unijis- 
tai susirinks į Manhattan Cen
ter, 8th Avė. ir 34th St., New 
Yorke, gruodžio 5-tos vakarą. 
Jie ten girdės raportą iš Pa
saulio Darbo Unijų Federaci
jos susirinkimo, įvykusio Pary
žiuje, šį rudeni.

Vienu iš keletos unijistų 
kalbėtojų bus Louis Wein
stock, ko/vingas tPainters Dis
trict Council 9 sekretorius, ką 
tik sugrįžęs iš Europos po iš
buvimo tenai šešias savaites.

Neaiški Bonka Jai 
Kainavo Gyvastį

muš y

išstatyta prieš Bern-1 filmų

laikinųjų

gruo-
Front

paradas New Yorke, 
ir vieta dar nenustaty-

me- 
ankštumoje su te

ar uošviais, jaučiantis 
našta. Jie reikalauja,

Sausio mėnesio pradžioje 
rengiama 82-ros Airborne Di
vizijos 
Diena 
ta.

269 
Brooklyne,

7th Ave. bet- * 
42nd & 41 »• St. WI 7-9686

mar- 
, prie- 
mažos 

grupės pikietų, prižiūrėti, kad 
viskas būtų tvarkoje.

R.

Trokmanai Perrinko 
Valdybas

Filmy Vakaras Gerai 
Pavyko Central 

Brooklyne

Svarsto Veteranams 
Butą Problema

Hyman Bernstein tapo iš 
naujo išrinktas prezidentu 
Teamsters Lokalo 802 pereitą 
šeštadienį, valdybos perrinki
muose. Taipgi su juo išrinktas 
Frank Kaufman delegatu. Ki
tas vietas laimėjo opozicija, 
buvusi
stein’o progresyvišką adminis
traciją. Prieš Bernstein kan
didatavo Peter Sullivan, bu
vęs prezidentu seniau, tos vie
tos netekęs prieš 4 metus, ka
da išrinktas Bernstein.

Kitame lokale, 807-me, pro
gresyvių sleito, pasivadinusio 
Square Deal, balsai daugiau 
negu dvigubai paaugo, bet 
rinkimų dar nelaimėjo. Har
old Gates buvo kandidatu. 
Laimėjo, iš Vi au j o tapo išrink
tas John Strong, gavęs 40 
nuošimčių balsų.

Teisėjas Hofstadter įsakė 
Third Avenue Transit Korpo
racijai iš naujo pravesti virši
ninkų rinkimus. Firmos perei
ti rinkimai, gegužės mėnesį, 
baigėsi nesusipratimu tarp na
rių ir valdybos šalininkų.

Naujai išrinktojo majoro 
William O’Dwyer komitetas 
susirinko pirmu kartu pereitą 
antradienį svarstyti, kaip būtų 
galima greičiau aprūpinti ve
teranus namais.

Pereitą sekmadienį, 
džio 2-rą dieną, 
Street, Central 
George Klimas rodė tris fil
mas: “Vilniaus Išlaisvinimas,” 
“Kuprotas Oželis” ir “They 
Met in Moscow.” Visų trijų 

rodymas užėmė laiko
apie dvi valandas ir pusę. Vi
sos filmos gražios. Reikia pa
sakyti, kad filmą “Kuprotas 
Oželis” išėjo labai puikiai, nes 
aktorių žodžiai gana gerai gir
dėjosi ir buvo aiškiai paveiks
lai matomi. Publika labai my
lėjo. Reiškia, kad filmininkas 
Klimas ją puikiai pataisė. Mi
nėta filmą yra įdomi dar ir 
tuomi, kad ji yra pirma lie
tuviška filmą ir kad mūsų 
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatro aktoriai ją lošia.

Kitų miestų rengėjams pa- Į 
tartina pasikviesti G. Klimą 
su šitomis filmomis, o aš ma
nau, kad jis lengvai patar
naus.

Šitą filmų vakarą rengė L. 
D. Susivienijimo 46 kuopa, 
Lietuvių Neprigulmingo Kliu
bo salėje. J. Juška.

Du Sovietų Filmų Klasikai!
Didžiausias iki šiol apkaltinimas judžiuose 

, prieš nacių terorizmą!
X ARTKINO

“PROFESSOR MAMLOCK”
Pamatyk, kodėl Nuremberg© teismas turi 

pripažint juos KALTAIS!

EXTRA: Ištisinis veikalas

“GYPSIES”
Labai įdomūs čigonų gyvenimo vaizdai—Pilni romanso, 

čigonų dainų, muzikos, Šokių.

STANLEY

Mrs. Carmen Verdecia, 35 
m., 128 E. 1 f 1 th St., New Yor
ke, 7 vaikų motina, mirė nuo 
paėmimo , gyviams naikinti 
skysčio vieton vaistų.

Norint apsaugoti savo ir vi
sus namiškius nuo tokių nelai
mių, kožna vaistų ar nuodų 
bonka ar dėžute turi būti aiš
kiai, įmatomai užrašyta, kas 
joje yra. Ir paimant vartoti 
taip • pat reikia atydžiai 
žiūrėti.

MIRĖ
Great Neck, N. Y

Jonas Zebartas, 68 
amžiaus,
boat Road, Great Neck, N. Y., 
mirė gruodžio 3-čią. Bus pa
laidotas gruodžio 6-tą, 10-tą 
vai. ryte, iš šv. Alyošiaus baž
nyčios, šv. Marijos kapinėse, 
Flushing, N. Y. Pašarvotas na
muose.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Antaniną, du sūnus 
Juozą ir Stanley ir dukterį So-
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Koks tėvas, toks sūnus vi
siškai išsipildė Everett R. 
Uolines, Ji-., gyvenime. Prieš 
21 mietus jo tėvas buvo nuteiy 
tas už palikimą žmonos su 3 
vaikais, šio mėnesio 12-tą nu
teisiamas sūnus už palikimą 
žmonos su 2 vaikais ir vedimą 
kitos, kuri taipgi jau laukiasi 
ar susilaukė kūdikio.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. priešmetinis susirinki

mas įvyks gruodžio 6 d., Laisvės 
salėje. Prašome narius dalyvauti, 
nes šiame susirinkime bus renkama 
kp. valdyba 1946 metams, 
kurio dar nepasimokėję pilnai 
šiuos metus, būtinai 
Centro Kom. kitą metą 
daug 
I šį 
vesti 
pą. -

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

Komitetas, vadovaujamas 
parkų komisinieriaus Moses, 
susidedąs iš 19 narių, į savo 
posėdį pasikvietė architektus, 
budavotojus ir inžinierius. Po
sėdyje, pirm visko, norėta nu
sistatyti galutinai 
butu klausimu.

Tuo tarpu -ponas William 
V. Burns, Kings apskrities se
nųjų veteranų viršininkas, 
garsiai sušuko, kad veteranai 
tenorį tik savų namų, kuriuos 
jie, girdi, tuojau pirkių su pa
skola iš Veteranų BiuVo. Jis 
priešinasi laikiniems butams.

Aišku, kad veteranai norė
tų savo namų — o kas jų ne- 

! nori. Tačiau veteranai norėtų 
geriau bile kokiam name pa
kenčiamo buto šiandien, negu 
laukti “pajaus danguose 
tus kitus 
vais 
jiems 
kad ir laikinų butų.

Kitais žodžiais, ponas Burns 
išstoja prieš veteranų pagei
davimus gauti pastogę šian
dien. Gražaus namelio reika
lą veteranai bevelija apžiūrė
ti iš po pastogės žiūrint, atsi
žvelgiant į savo jau nusistovė
jusios šeimos reikalą ir padė
tį, pagal tą, kur kokiu darbu 
jis bus aprūpintas.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
grupių ir 

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

I padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kanapas Broadway !r Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 6-6191

Persodinam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Savininkus Surišo, 
Kailinius Išvežė

Septyni ginkluoti plėšikai 
atėjo į Harry Langstein’o kai
linių taisytuvę, 785 Madison 
Ave., ir surišo jį ir jo žmoną. 
Po to susirinkę $10,000 vertės 
kailių ir gatavų kailinių, išėjo 
visai nesutrukdyti.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
filius. Kada jusite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL ST. Z-Z173

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




