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Mūsų Antaną Bimbą Tary
bų Lietuvos liaudis gražiai, šil
tai sutiko.

Skaitytojas, be abejo, skai
tė ketvirtadienio Laisvėje Au
gustino Griciaus kablegramą 
apie tai, kaip Vilniaus intelek
tualai Bimbą pagerbė.

Kas gi Augustinas Gricius?
Tai rašytojas - žurnalistas, 

kadaise (prieš 1940 m.) ben
dradarbiavęs tautininkų spau
doj, pasirašydamas Pivošos I 
slapyvardžiu. “ 
Jiavos “geriausias draugas,’’ 
kaip sakė pats Juozas.

194 1-1942 m. Amerikos lie-; 
tuviškoj kryžiokų spaudoj bu
vo paskelbta, būk Augustinas 
Gricius išvežtas “j Sibirą.’’

Bet šiandien, kaip matome 
tas rašytojas - žurnalistas vei
kia Tarybų Lietuvoj, — vei
kia meno srityje ir* rašo tary
binei Lietuvos spaudai!

Vadinasi,
jo progos gerokai pasikalbėti h' Civilius gyventojus, 
su “išvežtuoju Sibiran“ lietu
viu rašytoju!

NUSMERKĖ PAKART 
JAPONU GENEROLĄ 

YAMASHITį
Manila, gruod. 7. —

Tai buvęs Tys-(rįnįs Amerikos teismas 
smerkė pakart generolą 
moyukį Yamashitą, buvusį 
japonų komandierių Filipi- 

i nuošė. Teismas pripažino 
■Yamashitą kaltu už tai, kad 
jo komandoje japonai ofi- 
cieriai ir kareiviai atliko 
daugiau kaip 100 tūkstan
čių žmogžudysčių ir kitų 
žiaurumų prieš amerikonus 

Ant* Bimba ture- filipinus karo belaisvius

Ka- 
nu- 
To-

Dovanoti Yamashitai gy
vybę tegalėtų generolas W. 
D. Styer, paskyręs tą teis

iomis dienomis gavau įdo- .mą; gen. MacArthuras arba 
mų vieno amerikiečio lietuvio Į Jungtinių Valstijų Aukšč. 
kario laišką iš Municho, Vo- 'Teismas, 
kieti jos. šis vyras buvo susi
tikęs nemažai lietuviškų pabė
gėlių, gavo iš jų svarbių ži 
nių, kurias pats paskelbs, kai Į 
sugrįš Amerikon (jis sugrįši 
neužilgo).

“Jūs atsimenate tūlą Kai- i 
vaitį,” rašo jis man, “kuris ka
daise buvo Smetonos konsulu 
Chicagoje ir iš ten pabėgo po j 
to, kai iškilo skandalas dėl ' 
žuvusių 
dolerių valstybinių pinigų? 
Taigi šis pats Kalvaitis dabar 
vadovauja pabėgėlių Sąjungai 
Muniche. .

Taip, smetonininką Kalvai
tį gerai žinau ir atmenu jo 
paliktąjį Chicagoje skandalą. 

Karo metu Kalvaitis gyve
no Berlyne ir iš ten per radi
ją sakė prohitlerines kalbas.

< Sunaikins Karinius 
Vokiečių Įrengimus 
Per Pusšeštų Metų
Berlin.— Talkininkų kon- 

keliolikos tūkstančių I trolės taryba nusprendė per 
5 ir pusę metų visiškai su
naikint karinius Vokietijos 
įrengimus; submarinų sto
tis, karines lėktuvų aikštes, 
robot-bombų laidymo 
taisus, visus karinius pasta
tus ir k t.

Tokį sprendimą pasirašė 
Amerikos, Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Franci jos 
atstovai.Toliau:

“Pabėgėliai maitinasi kvai
la pasaka, būk Plechavičius 
(anglų okupuoto; srityj) or
ganizuojąs keletą batalijonų Į 
lietuvių Lietuvai atkariauti. I 
Plechavičius, girdi, ----------  ------- x--v-------o--j,
savo sėbrams: ‘Jei aš iki pa- Anglijos Seimo atstovai pa- I 
vasario jūs neivesiu i Lietuvą ;Siūlė atmest sąlygas, kurio- j 
su ginklu rankose, tai galėsite mis Amerikos valdžia suti- 
iš mano žilos barzdos visus ko skolinti Anglijai $4,400,- 
plaukus po vieną išrauti...’ 000,000. Jie taip pat reika- 
Jis paraduoja generolo unifor- ]auja> kad Anglija nepasira-

Įšytų Bretton Woods konfe
rencijos nutarimo steigti 
tarptautinius fondus.

KONSERVATAI RAGINA 
ATMEST PASKOLĄ Iš 

AMERIKOS
atkariauti.! London, grd. 7. — Du 

, pasakęs konservatai (nepažengieji)

moję prieš britus.
“Pabėgėliai tikisi, kad ir 

amerikiečių užimtoje Vokieti
jos zonoje bus organizuojama 
lietuviška armija Raštikio va
dovybėje ...”

Galimas daiktas, kad britų 
kontroliuojamoje' zonoje yra 
tam tikri lietuviškų nacių bū
riai. Anglijos darbiečių val
džia, matyt, teikia gausios pa
ramos visokiems hitlerinin
kams. Tai neseniai pastebėjo 
ir Maskvos “Izviestijos.“

Laiško autorius primena ir 
tai, kad pabėgėliai yra įsiti
kinę, jog karas tarp Tarybų 
Sąjungos ir josios buvusių tal
kininkų (Amerikos ir Angli
jos) prasidėsiąs šią žiemą!

Esą, rusai užpuls amerikie
čius tuomet, kai Europoje pa
siliks mažai Amerikos karių. 
“Bet mes, lietuviai, visi kaip 
vienas, stosime jums į pagal
bą,“ pareiškė vienas pabėgė
lis minėtajam amerikiečiui lie
tuviui kareiviui, nežinodamas, 

' kas jis per vienas!. . .

Pateiktame Antrajam Dem. 
Lietuvių Suvažiavimui prane
šime aš pabrėžiau, jog vienin
telė pabėgėlių viltis tėra nau
jas karas ir atominė bomba.

Ta pačia viltimi maitinasi ir 
pabėgėlių bičiuliai Jungtinėse 
Valstijose.

To paties trokšta visi hitle
rininkai, visi fašistai, tiek

Teheran. — Pranešama, 
kad sukilėliai gręsia užimt 
Tabrizą, iraniškojo 
baidžano sostinę.

Azer-

Chinijos tautininkai pasie
kę Mukdeno vartus.

Būsianti Keturių Di- 
džiuju Ministerių 
Sueiga Maskvoje

New Yorko Times radi
jas gruod. 7 vidudienį sakė: 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris E. Bevinas tuoj 
oraneš, kad neužilgo įvyks 
keturiu didžiųjų talkininkų 
užsieninių ministerių kon
ferencija Maskvoj — Jung
tinių Valstijų, Anglijos. So
vietų Sąjungos ir Chinijos.

Amerikos žydai prašo, kad 
valdžia užtartu žydus Ar
gentinoj nuo Perono fašis
tų.

Amerikoje, tiek pasaulyje. 
Taiką mylintieji žmonės pa
gal tai privalo suprasti, koki 
uždaviniai stovi prieš juos!

Usnija Atmetė General Motors Siūlomą 
13 ir pusę Nuošimčiu Priedą

------------------------------------ =------------ <9 ___________________ I

Gen. MacArthur Areštuoja Amo. Darbininkai Streikuos, iki
Kunigaikšti Konoye . m- i -nitv Kompanija 1 tnkamai Pakels Jiem

Algas, Pareiškė Unijos Vadas

1 BETHLEHEM UNIJOS 
SUTARTINAI PRIEŠ 
TRUMANO PLANĄ

Anglija Kalta Amerikai $6,- 
400,000,000 Seny Skolų

Tokio. — Generolas Mac- i 
Arthur įsakė areštuot ku- ! 
nigaikštį Konoye, impera- | 
toriaus Hirohito giminaitį, ! Detroit 
buvusi Japonijos premjerą, I ,
ir . devynis kitus, karimus i Motors' sjūlymą pridgti dar. 
kriminalistus. Viso amen- bininkams 13į nuošimčių 
konai suėmė jau 360 kari- ■' valandinės algos. Unija rei- 
nių Japonijos nenaudėlių.

CIO Automo-
Unija at- 
General

kalauja 30 nuošimčių prie
do, kaip ir iš pradžios.r» ii/i** • • n • Tęsiasi derybos tarp Ge- rorce Inainieriai r n- |neral Motors automobilių . . , n«. p | korporacijos viršininku irverte Apvalyt miestelį-unijos vadų. Derybose da-

Force, Pa. — Keli šimtai 
čionaitin. angliakasių strei
kavo pusketvirto mėnesio, 
reikalaudami apvalyt mies
telį ir apšvąrint geriamąjį 
vandenį. Federalis teisėjas 
Bard, pagaliaus, pasitaręs 
su mainieriais, patvarkė, 
kad turi būti pašalintos ne
sveikos miestelio sąlygos, ir 
pašaukė kompaniją atidaryt 
angliakasyklas.

KONGRESMANAI SKI
RIA $1,350,000,000 UNRRA 

FONDUI
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nubalsavo skirti $1,- 
350,000,000 Jungtinių Tautų 
pagalbos fondui UNRRA. Į 
priimtą sumanymą yra įdė
tas “prašymas” duot laisvę 
amerikiniams koresponden
tams aprašinėti UNRRA 
pašalpos dalinimą tuose 
kraštuose, kur ji bus nusių
sta.

Batavia. — Skelbiama, 
kad indonezai metė rankinę 
granatą į nusileidžiantį an
glų generolo Christisono 
lėktuvą, bet nepataikė.

ANGLU SEIMAS ATMETĖ 
PAPEIKIMĄ VALDŽIAI

London. — Anglijos sei
mas 381 balsu prieš 1197 at
metė Churchillo konservatų 
partijos įneštą papeikimą 
darbiečių valdžiai. Konser- 
vatai reikalavo pareikšt ne
pasitikėjimą šiai valdžiai. 
Buvęs premjeras Churchil- 
las pasakojo, kad darbiečių 
valdžia su savo “pragaištin
gais” pramonės bei bankų 
valstybinimo (nacionalizavi
mo) planais, girdi, eikvoja 
anglų jėgas.

Laike

lyvauja CIO unijų generalis 
pirmininkas Murray, Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
pirmininkas R. J. Thomas, 
vice - pirmininkas Walter 
Reuther ir kiti.

Reutheris pareiškė kores
pondentams: “Streikas eina 
ir eis, iki kompanija pradės 
išmintingai klausimą spręs
ti ir sutiks taip pakelti al
gas, kaip faktai reikalauja.”

Washington, 
pirmojo pasaulinio karo ir 
po jo paliaubų Amerika su- 
skolino Anglijai $4,255,000,- 
000. 1933 metais anglai su
stabdė paskolų atmokėji- 
mus. Nuo to laiko priaugo 
tiek palūkanų, kad Anglija 
dabar kalta Jungtinėms 
Valstijoms jau $6,400,000,- 
000 ano karo skolų. . c

Bethlehem, Pa. — Aps
kričio CIO unijų taryba pri
ėmė rezoliuciją, smerkian
čią prez. Trumano siūlymą 
išleisti Įstatymą, aVh'ėžiantį 
darbininkų teisę streikuoti.

CIO pasiuntiniai paskui 
nunešė rezoliuciją į Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jų tarybą. Federacinių uni
jų atstovai taip pat priėmė

1

Mirė Garsus Sovietų

Daugiausia CIO ir Fede
racijos uniiistu čia dirba 
Bethlehem Plieno kompani
jos fabrikuose.

Amerikos Valdžia Nutarė Skolint 
Anglijai $4,400,000,000 ir Do
vanot 24 Bilionus Karo Paskolų

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes ir Anglijos ambasado
rius lordas Halifax gruo
džio 6 d. pasirašė sutartį, 
pagal kurią Jungtinės Val
stijos skolina Anglijai $4,- 
400,000,000 penkioms dešim
tims metų ir už 2 nuošim
čius palūkanų.^

Paskola ir Dovana
Jeigu Jung. Valstijų kon

gresas ir anglų seimas už
gins tą sutartį, tai Anglija 
gaus $3,750,000,000 pasko
los pinigais ir $650,000,000 
produktais iš Lend-I -ease 
karinių paskolų fondo.

3 bilionai 750 milionų do
lerių bus laikomi nauja pa
skola, o 650 milionų dolerių

CIO Elektrininkai ir Ma
šinistai Reikalauja $2 

Priedo Dienai
Detroit. — CIO Jungtinė 

Elektrininkų, Radijo Darbi
ninkų ir Mašinistų Unija 
reikalauja, kad General Mo
tors pakeltų po $2 per die
ną algą darbininkams, dir
bantiems tos kompanijos 
įmonėse. General Motors 
siūlo pridėti po dolerį ir 8 
centus.

Unijos atstovas Nėil 
Brandt tęsia derybas su 
General Motors vadais. 
Tarp kitko, jis užręiškė, kad 
unija priešinasi dirbinių 
branginimui, bet girdi, “ko
va dėl kainų _ bus vedama 
tarp mūsų ir Kainų Admini
stracijos, o ne kompanijos.”

Maskva. — Mirė prof. 
Vladimiras L. Komarovas, 
buvęs Sovietinės Mokslų 
Akademijos pirmininkas, 
garsus botanikas, augalų 
mokslininkas. Jis buvo 77 

■.................. i,
pirmesnių Anglijos paskolų į Pagerbdama Komarovą, pa- 

■,š Amerikos Lend-Lease j laidos jį valstybės lėšomis, 
fondo. Velionis už savo mokslinius

Anglijos imperija gavo 25 darbus buvo apdovanotas

Mokslininkas Komarov /ng!ų imtuvai subombar- i davo Javos patr įjotų centrą 
Bandunge.

skaitomi atmokėjimu visų metų. Sovietų vyriausybė
• • a 1 • • 1 1 YA r A zMZM/tVk /J n zx w\ n nnxm

Gen. Marshall Nesi
tikėjo Japonų Ata
kos ant Perlų Uosto

t

Velionis už savo mokslinius

bilionus doleriu paskolų iš Lenino Ordenu, Socialisti- 
to fondo. Taigi dabartinė ! nio Darbo Didvyrio titulu ir 
sutartis siūlo dovanot Ang-1 kitais garbės ženklais.
Ii jai 24 bilionus 350 milionų | Komarovas, be kitko, ty- 
dolerių karinių paskolų. rinėjo augaliją vidurinėje 

Anp-lu valdžia užtat naši- ' AziJ°Je ir Mandžurijoje; ~ žada ievarSt ‘ tam tyčia |Par?aS. kn,Ygaa “A,uga’ 
muitu, tarptautinių trūstu Atsiradimą _, Marksas 
ir kitu varžymų pries Amel Enfe.lsas aPje Biologiją’ 
rikos dirbiniu įvežimą į An-1m° S “i * 
glija. Be to, Anglija “duos ikltl» kn^; J!® tal>’ Pat 
progą Jungtim Valstijoms l^dagavo botanikos enci- 
xzovnrfi hivni an vianmic: LL KlOpeGlją.varyti biznį su visomis ki
tomis tautomis”, kaip pa
reiškė Amerikos valstybės 
sekretorius Byrnes. LAKŪNŲ ŽUDYMĄ

: Bruchsal, Vokietija. — Lnnn'ii Taivi Haw* Karinio amerikonu teismo japonai luri var uana sprendimu tapo pakartas 

Daug Karines Jėgos, KL™1- Guttl,ich tai> 
y kad 1944 m. rudenį jis su 

Sako Komisionierius jsay°sabrais keli?i priverstus nusileisti ameri
kinius lakūnus.Tokio. — Ed. W. Pauley, 

Amerikos karinių atlygini
mų komisionierius, patarė 
atimt Japonijos turtus už
sieniuose ir faktinai sunai
kint visus jos chemikalų, 
plieno fabrikus ir laivasta- 
tyklas ir - pusiau sumažint 
japonų elektros ir mašininių 
įrankių pramonės. Anot 
Pauley, kol tos pramonės 
gali veikti tiek, kaip dabar, 
tai Japonija turi dar daug 
karinės jėgos.

London. — Anglų vyriau
sybė uždraudė leisti laimė
jimui tuzinus Hitlerio pa
veikslų.

BuvęsWashington.
Jungtinių Valstijų armijos 
štabo galva, gen. George C. 
Marshall prisipažino kong
resinei komisijai, jog jis 
nesitikėjo, kad japonai . iš 
pasalų užpuls amerikonus 
Perlų Uoste 1941 m. gruo-, 
džio 7 d. Marshallas teigė, 
kad Amerikos kariuomenė 
turėjo ten gana jėgų at- 
mušt japonų užpuolimą iš 
oro, jeigu būtų įsakyta bu
dėti. O japonų atmušimas 

1 Perlų Uoste būtų suardęs 
j jų planus dėlei įsiveržimo į 
Į pietus nuo Hawaii salų.

Gen. Marshallas netiesio
giniai įtarė, kad generolas 
Short buvo apsileidęs. Bet 
Short pirmiau sakė kongre
sinei komisijai, kad jam 
buvo įsakyta budėti tiktai 
prieš japonų sabotažą, ir jis 
negavęs jokių įsakymų pasi
ruoši atmušt priešų ataką.

M
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AZERBAIDŽANE NUKAUTA 
30 IRANO PAREIGŪNU

Teheran. — Irano valdžia 
skelbia, kad tautiniai Azer- 
baiždano demokratai sukilė
liai užmušė 21 Irano žanda
rą ir kelis kitus policinin
kus bei valdininkus — viso 
30 asmenų.

Irano premjeras Hakimi 
vėl reikalavo, kad Sovietai 
laisvai praleistų Irano ar
miją triuškint sukilimą A- 
zerbaidžane, šiaurinėje to 
krašto provincijoj.

premjerui Nahai

BOMBA NEPATAIKe 
EGIPTO PREMJERUI

Kairo. — Bevažiuojant 
Egipto
Pashai automobiliu, buvo 
paleista į jį bomba, bet ne
pataikė, 
kitus asmenis.

Bomba sužeidė 22

N. Y. Darbo Federacija 
Smerkia Trumano Siū

lymą prieš Streikus

CHIANG KAI-SHEKO PATRONO HURLEY SKUNDAI
---------- 0  (B—-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

amerikonas žibalo kapitalis
tas Harry Sinclair derėjosi 
su Irano valdžia apie leidi
mą jam išnaudot žibalo 
versmes arti Sovietų sienos. 
Tuo pačiu laiku generolas 
Hurley ėmė $75,000 metinės 
algos iš Sinclairio kompani
jos.

Prez. Hardingo laikais ta 
kompanija buvo įsi vėlus j 
valdinių Amerikos žibalo 
versmių šmugelį.

Washington. — Senato 
Komisija užsieniniais reika
lais apklhusinejo generolą 
Hurley, buvušį Amerikos 
ambasadorių Chinijai, koki 
amerikiniai pareigūnai ten 
kenkė jam. Hurley kaltino 
Deaną Achesoną, tuometinį 
ambasados narį Chinijoje;;

Hurley, Buvęs Žibalinis Ambasadorius Chinijoj, Skundė Se
natoriams Achesoną ir Kitus Pažangesnius Politikus

New York. — šios valsti
jos Darbo Federacija pa
smerkė prezidento Truma
no sumanymą kongresui — 
išleisti įstatymą, pagal ku
rį prezidento paskirtos‘ ko
misijos tyrinėtų faktus ir 
“užsaldytu” streiką bent 30 •/ < k-

stengėsi kuo labiausiai su
stiprinti Chiang Kai-sheko 
vidurinės Chinijos valdžią, 
o Achesonas ir kiti, girdi, 
norėję nusilpnint Chiang

CV A X 1 L/CvO vVv< 1 A Cv X. x_yAXAXXA J J J •/ w

J. S. Service, Johną Davie- J Kai-sheką ir paremt chinų 
są ir du kitus. — Achesonas 
dabar yra Amerikos valsty
bės sekretoriaus pavaduoto
jas.

Gen. Hurley sakė, kad jis

komunistus.
Į senatoriaus Tomo Con

nally klausimą generolas 
Hurley, noroms-nenoroms, 
turėjo atsakyti, jog chinų

komunistai kariavo prieš 
japonus; todėl Achesonas ir 
kiti ambasados nariai reika
lavo ginklų ir komunistams.

Gen. Hurley smerkė ir 
tūlų Amerikos valdininkų, 
girdi, nuolaidžią (Sovie
tam) politiką Irane. Jisai 
seniau buvo pasiųstas į Ira
ną, kaip Jungtinių Valstijų 
atstovas, apie tą laiką, kai

bo Federacijos komitetas 
pareiškė, jog Trumano pla
nas yra “priešinga* konsti
tucijai. žingsnis i darbinin
kų pavergimą ir Į priespau-

Pirkite Pergalės Bonus!

St. Louise, Philadelphijoj 
ir daugelyje kiti? miestų 
CIO unijos skelbia kovą 
prieš tą prezidento pasiūly
mą.

flf
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Mr. C. L. Sulzberger Apie 
Pabalti ją

New York Times korespondentas Mr. 
C. L. Sulzberger yra Švedijoj. Jis rašo, 
kad Švedija nori daugiau išplėsti preky
bos reikalus su Tarybų Sąjunga. Švedijoj 
įiriėjo prie išvados, kad Tarybų Sąjunga 
yra galinga ir Švedijai reikia gerus san
tykius palaikyti su savo kaimynu. Ko
respondentas tarpe kitko rašo:

“Tarpe 1939 ir 1945 metų Tarybų Są
junga įsitvirtino Pabaltijos srityj. Ji pa- 
randavojo ant 50 metų Porkkalą, pietinį 

G- Suomijos pakraštį, kur statosi karo lai
vyno bazę. Estija, Latvija ir Lietuva, vi
sos trys, dabar faktiškai yra dalimi So
vietų Sąjungos, neatsižvelgiant į užsie- 
nyj nepripažinimą. Karaliaučius yra So
vietų prieplauka. Lenkija tvirtai susiri
šus su Maskva.” 1

Estijos, Latvijos ir Lietuvos liaudis 
dar 1940 metais pasirinko tarybinį gy
venimą ir įstojo į Tarybų Sąjungą. Tik 
tas kalbamas šalis ir išgelbėjo iš hitleri
ninkų vergijos. Vasario 10 d., 1946 me
tais visos Tarybų Sąjungos, kartu ir 
Tarybų Lietuvos, žmonės rinks savo vy
riausybę.

Gal Apsimąstys?
Po to, kai Mr. James Byrnes ir Mr. E. 

Bevin politika atvedė prie pakrikimo už
sienio ministerių konferencijos Londo
ne, tai Jungtinių Tautų eilėse užviešpa
tavo krizis.

Reakcija ir fašistiniai elementai atvi
rai šaukia už naują karą. Taikos rei
kalai buvo pavesti paruošti ministeriam; 
jie ant vietos stovi.

Prezidentas Trumanas pasisakė prieš 
trijų konferenciją, kas reiškia prieš ben
dradarbiavimą su Tarybų Sąjunga. Iš 
Trumano pareiškimo daromos išvados,, 
kad nebus panaujinta ir užsienio minis
terių konferencija.

Dabar Mr. J. Byrnes sako, kad Truma
no pareiškimas nieko bendro neturi su 
užsienio ministerių konferencijomis, kad 
gal būti, susirinks tik Jungtinių Valsti
jų, Tarybų Sąjungos ir Britanijos mini
sterial ir pasitars. Londone E. Bevin ir
gi pasisakė už tokią trijų ministerių 
konferenciją, kad išeiti iš esamos padė
ties.

Kaip žinia, Mr. J. Byrnes kaltino Mo
lotovą, kad pastarasis nesutiko tartis 
Bulgarijos ir Rumunijos taikos reikalais 
kitaip, kaip tik dalyvaujant Tarybų Są
jungos, Jungt. Valstijų ir Britanijos at
stovams, tai yra, be Francijos ir Chini- 
jos atstovų, kurios nei nebuvo karo pa
dėtyj su Bulgarija ir Rumunija.

Gal Mr. Byrnes ir Mr. Bevin apsimąs
tys ir įsitikins, kad Francija, kuri nebu
vo karo padėtyj su Rumunija ir Bulgari
ja, tai neprivalo ir taikos sąlygas joms 
nustatyti.

Išveš į Lenkiją Rūbų
Per dvejis metus American Relief for 

Poland rinko rūbus neva dėl Lenkijos 
žmonių pagalbos. Bet to komiteto vedė
jai laikė juos sudėję ir nesiuntė j Lenki
ją

. Pagaliau masinis organizacijų ir pilie
čių veikimas privertė Nacionalį Karo 
Fondą įsikišti ir Lenkijai Pagalbos ko
mitetą priversti siųsti rūbus į Lenkiją.

Cliftone, S. L, buvo sukrauta į laivą 
vardu John Woolman 700,000 svarų dra
bužių ir siunčia į Lenkiją, jos žmonių pa- 

1 galbai.
Lietuvių masių pareiga yra sukelti 

protestus prieš taip vadinamą Bendrą 
Lietuvių Fondą, kuris yra nemažai su
rinkęs rūbų neva Lietuvos pagalbai, bet 
siunčia juos tik kvislingams ir kitus lai

ko Brooklyne. Tie rūbai turi būti pasiųs
ti į Lietuvą, tiems žmonėms, kuriems jie_ 
buvo aukoti.

Apginti Demokratines Teises!
Didelis pavojus kabo ore Amerikos de

mokratinėm laisvėms. Mr. Trumanas at
sisakė nuo velionio prezid. Roosevelto 
liaudies demokratinės programos, kurią 
pastarasis vykdė nuo 1936 iki 1944 metų. 
Prezidento Trumano pasiūlymai kongre
sui prieš darbo unijas, prieš streikus yra 
turčių programa prieš darbininkus ir 
demokratines laisves.

Prezidentas Trumanas pasiūlė, o reak
cininkai iš demokratų ir republikonų 
partijų, tuojau apsivienijo remti jo pro
gramą. Už tai stoja visi pietų valstijų 
“demokratai”, kurie jau senai ten pa
neigė demokratijos teises. Už tai stoja 
republikonai, priešakyj su Taft’u, Van- 
denbergu ir kitais.

Kada pirmiau prezidentas Trumanas, 
pasigerindamas liaudžiai, pasiūlė padi
dinti bedarbiams pagalbą, padidinti se
natvės pensijas, padaryti naudingų pa
kaitų sveikatos aprūpinimo reikalais, tai 
nei jis patsai, nei jo artimi neparodė no
ro kovoti už tą programą. Gi kapitalis
tiniai kongresmanai ir senatoriai ūmai 
veikė ir iš tų pasiūlymų liaudis jokios 
naudost negavo.

Bet dabar, kada Trumanas, pataikau
damas turčių klasei, pasiūlė anti-demo- 
kratinius, anti-liaudiškus planus, tai tuo
jau sujudo demokratų ir republikonų 
partijų vadai, reakciniai kongresmanai 

* ir senatoriai ir skubina pravaryti prieš 
streikus bilių pirma, negu Amerikos dar
bo unijos ir liaudis suspės pakelti griau
smingą protesto balsą.

Iš reakc. Georgia vals. kongresmanas R.. 
Ramspeck pagamino tuo reikalu bilių, o 
kongresmanė Mary Norton iš Jersey 
City įnešė į kongresą.

Gi tas bilius, kaip CIO unijų preziden
tas P. Murray sako, “yra griežtas pasi
traukimas nuo liaudies programos, ku
rios laikėsi velionis prezidentas Roose- 
veltas”. Tas bilius įneštas kapitalistų ir 
milionierių naudai, jų pelnų apsaugoji
mui, veikimui prieš darbininkų unijas ir 
žmonišką darbininkų pragyvenimą.

Jeigu tas bilius bus pravarytas, tai 
Amerikos liaudis nustos tų laisvių; ku
rios per tiek sunkių kovų buvo atsiektos. 
Jeigu tas bilius bus pravarytas, tai tur
čiai žingsnis po žingsnio darys ir kitus 
užpuolimus ant darbininkų, kol galų gale 
jie įves mūsų šalyj tokią padėtį, kokioj 
darbininkai buvo Vokietijoj.

Wm. Z. Fosteris, Komunistų Partijos 
vadas ir ilgų metų darbo unijų veikėjas, 
šaukia visų unijų narius, visus demokra
tinius žmones ir laisvę mylinčius pilie
čius kovon prieš prezidento Trumano su
manymą ir Marės Norton bilių.

Tik bendras ir greitas visų darbo uni
jų, visų (įemokratinių žmonių veikimas 
gali priversti kongresmanus atsisakyti 
nuo mašinalio pravedimo anti-streikinio, 
anti-unijinio biliaus. Masiniai susirinki
mai, organizacijos, piliečiai privalo siųs
ti protestus prezidentui Trumanui, kon- 
gresmanams ir senatoriams.

New Yorko valstijos CIO unijos pa
siuntė protestą, pareikšdamos, kad jos 
griežtai priešingos prezidento Trumano 
anti-streikiniam planui ir kovos už A- 
merikos žmonių demokratines teises.

Chicagoj Amerikos Darbo Federacijos 
~ nariai pasiuntė protestą, kuriame sako, 

kad visų darbo unijų nariai atmeta pre
zidento Trumano anti-unijinį pasiūlymą 
ir šaukia visus piliečius į kovą.

Sujudo visoj šalyj darbo unijos ir de
mokratinė liaudis. Šioj demokratijos ko
voj už laisvę organizuotis, už laisvę ko
vot prieš turčius dėl geresnių darbo są
lygų ir žmoniškesnių algų, negali nuoša
liai pasilikti ir lietuvių įvairios organiza
cijos ir lietuvių kilmės Amerikos pilie
čiai. Mūsų organizacijos ir pavieni pi
liečiai siųskime savo protestus preziden
tui Trumanui, kongresmanams ir sena
toriams.

Kita. •

Milwaukee miestas turi il
gą ir gražią istoriją pažangios 
valdžios. Bet šiais laikais taip 
nėra, čia nei nekalbėsiu apie' 
mūsų miesto bei valstijos val
džią. Kas reikia pažymėti šiuo 
laiku, tai kongresmanų veiklą.

Ateinančiais metais rinksi
me kongresmanus. Tarpe kitų, 
iš šios valstijos yra lenkas O’- 
Konskis kongresmanas. Jis sa
vo darbais dėl šios valstijos 
žmonių nieko gero nepadarė. 
Koki tik buvo biliai, naudingi 
žmonėms, tai O’Konskis bal
savo prieš juos. Jam labiau 
rūpėjo propaganda, kuri turi 
daug panašumo į nacių pro
pagandą. Jo prakalbos kon
grese atsiduoda supelėjusia j 
reakcija.

Tas kongresmanas, vietoj 
rūpintis mūsų valstijos ir ša
lies reikalais, tai jis nori val
dyti Lenkiją, Lietuvą, ir kitas 
šalis.

žinoma, artinantis rinki
mams reikės pagalvoti visos 
valstijos žmonėms ir mūsų 
miesto piliečiams, už ką bal
suoti kongresiniuose rinkimuo
se.

Darbo unijų tarpe kyla min
tis apie darbo partijos organi
zavimą. Bepublikonam ir de
mokratam žmonių reikalai ne
rūpi. Jie paiso kapitalistų, di
delių biznierių reikalų. Pa
prasto žmogaus gyvenimas dėl 
jų svetimas dalykas.

žinoma, šiame mieste ne
daug lietuvių, bet mes irgi ga
lime prisidėti prie pažangių 
kongresmanų išrinkimo.

Šaltkalvis. j

Binghamton, N. Y.
Raportas iš Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komiteto Vietinio
Skyriaus, už 20 Menesių

šis komitetas suorganizuo
tas kovo 29, 1944 metais ir 
gerai veikia dėl Lietuvos žmo
nių pagalbos. Priklauso 5 or-1 
gaijizacijos su 14 delegatų: 
LLD kuopa, LLD 20 kuopos 
Moterų Skyrius,, LDS 6 kuopa, 
Lietuvių Kooperacijos Namo 
Bendrovė, Lietuvių Darbinin
kų Susišelpimo Draugija. Iš 
14 atstovų, tik 11 dalyvauja ir 
dirba, o kiti 3 nelanko posė
džių, nei dirba. Iš pradžios 
padirbėjo po biskelį.

Mes, tie 11, su gerais pa- 
gelbininkais, d a r b u o jamės, 
kiek spėkos ir laikas leidžia 
dėl sukėlimo finansinės para
mos, taip pat ir drapanų rin
kime. Valyme, taisyme drapa
nų mūsų moterys daug dir
bo: M. Liuzinienė, M. Beke- 
rienė, 'A. Žemaitienė, K. Jo- 
zapaitienė, P. Bakšienė, nors 
ji nėra atstovo iš organiz. 
Draugai vyrai: J. Vaicekaus
kas, 1 I. Liužinas, dirba prie 
drabužių sukolektavimo, suri
šimo ir išsiuntimo centran. 
Gelbėjo: A. J. K. Navalins
kai, M. Kazlauskienė, A. Mal- 
daikienė, H. žukienė, B. V. 
Zmitraitės.

Prie parengimų dirbdavo 
irgi veik visi virš minėti ir ki
ti: F. A. Maldaikių šeima, J. 
A. žemaičiai, P. O. Mikola- 
junai ir jų duktė Ona, J. Kaz
lauskas, O. Girnienė, V. E. 
Čekanausk, A. Mačiukienė, K. 
Vaicekauskienė, E. Okulevi- 
čienė, M. Kulbienė.

Per pasidarbavimą šių ypa
tų buvo surengta 7 parengi
mai ir 2-jos prakalbos. Pini
gais sukelta $1,781.50. Dra
panų pasiųsta 2,600 svarų. 
Turėjome gerų rėmėjų, demo
kratiniai nusistačiusių Bing- 
hamtonę žmonių. Aukos yra 
visados renkamos, nors būtų 
ir privatiškos parinkęs. Mes 
galime pasididžiuoti veiklumu, 
ypač tokiame. mažame lietu
viškame kaimelyje nei kiek 
neatsiliekame nuo. didmiesčių. 
Taipgi raginame visus daugiau 
darbuotis dėl nacių apvogtą 
ir ’ prikankintų Lietuvos žmo
nių.

Pirm. John Vaicekauskas, 
Ižd. Ignaš Liiizihas, 
Sekr. J. k. Navalinskiene.

Milwaukee, Wis. Mes Kovosime: Už D arbą, už Laisvę, už 
Taiką ir Laimingesnį Gyvenimą!

I

Antrajam Dem. Lietuvių Suvažiavimui šaukti Komiteto Sekretoriaus, Rojaus
Mizaros kalba, sakyta 1945 m. lapkričio 24 d. IV-toj Suvaž. Sesijoje, Pittsburghe.

(Tąsa)
Lietuvos žmonėms Pagą(ba ir 

/ z National War Fondas
Bčgyj dviejų metų Amerikos lietuviai 

yra suteikę nemažai dėl karo nukentė
jusioms Lietuvos žmonėms pagalbos. Jie 
tai atliko per Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetą.

Svarbu čia priminti tai, kad tuomet, 
kai demokratinė visuomenė gelbėjo Lie
tuvos žmonėms, tai Tarybų Lietuvos 
priešai visas pastangas dėjo rėmimui vi
sokiausių iš Tarybų Lietuvos pabėgėlių, 
kurių dauguma yra nusikaltę lietuvių 
tautai. '

Jiems pavyko p r įlysti prie kai kurių 
reakcininkų kongresmanų, senatorių ir 
valdininkų, su kurių protekcija jie gau
na pinigų iš National War Fondo. Seka
miems metams jiems yra nuskirta $600,- 
000. Tai vis pinigai, visuomenės sudėti 
naudingiems reikalams, bet, dėka kalba
mojo Fondo vadovybei, nemažos sumos 
išmokama ir liaudies priešams.

• Nepamirškime, jog, kaip buvo nuro
dyta, nemažas šitų pinigų sumas gavu
sieji lietuviško fondo lyderiai išeikvoja 
grynai fašistinei propagandai. Kiti eina 
jų ofisams užlaikyti, o dar kiti — tar
nautojų algoms. Žinoma, dalį tų pinigų 
gauna ir pabėgėliai. Lietuvių tauta nepa
mirš National War Fondo vadovybės 
“geraširdystės.” , O tuo tarpu, manau, 
jei plačioji Amerikos lietuvių visuomenė 
tartų savo tvirtesnį žodį paminėtam Fon
dui, tai jis vis tik galėtų dalykus patai
syti. f

Kas Gi Tie Pabėgėliai?
Kas gi tie pabėgėliai, kuriuos Natio

nal War Fondas (per BALF’ą) mato rei
kalo taip duosniai šelpti?

Š. m. lapkričio 2 d. Dirvoje tūlas Dr. 
A. G. rašo iš Europos:

“Pabėgėlių dauguma priklauso inte
ligentų kategorijai. Daugelis jų buvo 
valdininkai, ištarnavę valstybės tar
nyboje po 10, 15 metų...”

Tai trumpas, bet charakteringas pabė
gėlių socialinio sąstato apibūdinimas. Tai 
atidengimas tos “paslapties”, kurią mes 
seniai skelbėme. Mes žifiome, kad iš Ta
rybų Lietuvos nebėgo niekuo lietuvių 
tautai nenusidėję inteligentai. Joki, net 
švelniausi nacių prisilaižinejimai, neiš
traukė iš Lietuvos josios operos tėvo, 
dainininko Kipro Petrausko, neigi kitų 
žymiųjų dainininkų bei scenos artistų. 
Nebėgo Vokietijon nei žymieji Lietuvos 
rašytojai, kaip poetas Petras Vaičiūnas, 
Churginas, Teofilius Tilvytis, Mykolai
tis-Putinas ir kt., kuriems teko daug kas 
išgyventi nacių okupacijoje. Nebėgo nei 
žymiausieji Lietuvos kompozitoriai, nei 
skulptoriai, nei piešėjai, nei universitetų 
profesoriai, neigi tūkstančiai mokytojų. 
Visi jie gyvena Tarybų Lietuvoje ir veik
liai dalyvauja krašto atstatyme!

Bėgo daugiausiai buvę Smetonos lai
kais valdininkai, žvalgybininkai ir kitoki 
liaudies priešai, padėjusieji naciams oku
pacijos metu naikinti lietuvių tautą. Bč- 
go Plechavičiai, Kubiliūnai ir jų talki
ninkai. Pabėgo saujelė dvasiškių, pabė
go buvusių fabrikantų ir dvarponių. Pa
bėgo ir tokių, kurie aktyviai šaudė lietu
vius patrijotus, kurie padėjo vokiečiams 
sušaudyti senelį adv. Andrių Bulotą su 
žmona; didvyrę partizanę Mariją Melrti- 
kaitę, skulptorių Grybą, senelį Liudą 
Adomauską, poetą Montvilą ir tūkstan
čius kitų Lietuvos sūnų ir dukterų.

Galimas daiktas, kad pabėgo ir nekaltų 
žmonių, priešo suklaidintų ir įbaugintų, 
bet tokių buvo mažuma ir jie dabar no
ri sugrįžti; .kiti jau grįžo Lietuvon.

Įdomiai apie pabėgėlius byloja Ameri
kos Kario (lietuvio) raštas, tįlpęs, š. m. 
10 d. rugs. men. Laisvėje, — raštas, gau
tas tiesiog iš Mūnicho, Vokietijos.

“Teko man,” rašo jis, “Mliniche su
sipažinti- su keliais jaunais vyrais (pa^ 
bėgėliais). Jie tarnavo Plechavičiaus 
kariuomenėje. Vėliau, kai plechavičiu- 
kai buvo paleisti, jie įstojo į Vokietijos 
kariuomenę. Būdami Lietuvoj, jie me
džiojo “banditus0 (supraskit, partiza
nus). Jie ir dabar didžiuojasi, kaip 
jiems Vteną kartą teko užpulti ant 12- 
kos tokių “banditų”.... Pastatė juos 
prie sienos, kiekvienam suvarė po kul
ką į kaktą, ”o per pakaušį viskas su 
pakaušiu išlėkė...0

Pakartoju, šitaip rašo lietuvių kilmės 
amerikietis, dar ir šiuo metu tarnaująs 
ihūsų kariuomenėje Vokietijoj!

Ar dabar -aiąku, kokios spalvos yra 
dauguma pabėgėlių Vokietijoj, Šveicari
joje, Austrijoj ir kitur?

New York Timeso korespondentas Vo
kietijoj Drew Middleton, rašydamas sa
vo laikraščiui š. m. spalio mėn. 15 ir 19 
dd., patvirtina tai, ką rašė Karys. Jis pa
brėžia, jog Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pabėgėliai lageriuose palaiko savo fašis
tinę “valdžią”, kuri griežtai kovoja su 
norinčiais grįžti į savo tėvynes pabėgė
liais.

Norintieji grįžti, vadinasi, yra nekalti 
žmonės, nacių ir lietuviškų fašistų ap
gauti ir išvilioti į Vokietiją.

Labai gaila ir stebėtina, kad mūsų ka
riuomenės viršininkai Vokietijoj toleruo
ja tokią padėtį, leisdami visokiems Pa
baltijo tautų atmatoms fašistiškai šeimi
ninkauti. Dar nuostabiau, kad UNRRA 
tokius pabėgėlius šelpia tuo pačiu laiku, 
kai ji atsisako teikti pagalbą reikalin
giems jos tikriesiems kovotojams prieš 
fašizmą.

Amerikos žmonėms skaudu, kad tos 
rūšies pabėgėliams teikiama pagalba iš 
National War Fondo, finansuojamo A- 
merikos visuomenės aukomis!

Na, ir kokia gi tų pabėgėlių ateitis? 
Ateitis jų ne kokia. Jie tai patys prisi
pažįsta per tautininkų, socialistų ir ka
talikų spaudą, aklinai užpildytą jų raš
tais, jų raudojimais. Vienintelė jų viltis: 
karas prieš Tarybų Sąjungą ir atominė 
bomba!

Bėgdami Vokietijon (išvien su hitle
rinėmis armijomis), jie tikėjosi, kad tuo
jau, kai tik Vokietija bus sumušta, Ame
rikos ir Anglijos kariuomenes žygiuos į 
Tarybų Sąjungą. Jie nusivylė, kai taip 
neįvyko. i

Atminė bomba taipgi kol kas nenumes- 
ta nei ant Vilniaus, neigi ant Maskvos, ir 
ji, atrodo, nebus numesta pabėgėlių am
žiuje. Vadinasi, jų viltys gęsta. Neužilgo, 
matysime, pradės jie tarp savęs ėstis; 
kiti dės didžiausių pastangų atbėgti A- 
merikon.

Kaip gi bus su lietuvių tauta? Ji eis 
savo pasibrėžtuoju keliu, kurdama nau
ją, laimingą, laisvą gyvenimą, — gyveni
mą be ponų ir fabrikantų. Už metų kitų 
ne vienas dabartinių pabėgėlių bandys 
atgailą padaryti ir grįžti; žinoma, to ne
darys tik tie, kurie kriminališkai lietu
vių tautai nusidėjo.

Šiuo metu pabėgėlių-smetonininkų raš
tais, kaip minėjau, yra užkišti tautinin
kų, socialistų ir klerikalų laikraščiai. Jie 
dejuoja, guodžiasi savo likimu ir neri
botai šmeižia Tarybų Lietuvą. Kad jų 
likimas ne koks, galima sutikti. Tik įsi- t 
vaizduokime: ponai, buvę valdininkai, 
užlaikę tarnus, turėję dvarus ir brangias 
vilas su tarnais ir tarnaitėmis, dabar pri- j 
versti gyventi lageriuose ir srėbti iš j 
“bendro katilo” UNRROS patiektą bui
zą ... I

Velniai Angelų Kostiume
Dabar smetonininkai jau “demokra

tai.” Kiekvienas pabėgėlis apsimovė de
mokratijos angelo kostiumu, kad paslėp- 
ti savo juodą, fašistinio Velnio skūrą, ku
ri dabar jau pradeda išeiti iš mados!

Pabėgėliai jau kalba apie sudarymą 
“Lietuvių Demokratinės Sąjungos”. Net 
ir Smetonų! :as savo fašistinę birbynę 
pridengė demokratiniu užrašu, nors , 
“melodija” tebėra ta pati.

Visokį Amerikos lietuviškieji smeto
nininkai ir jų talkininkai palaiko glau
džius ryšius su pabėgėliais ir su jų pa
galba varo pragaištingą savo kampaniją, 
nūodindami Amerikos lietuviams pro
tus. Ryšiams palaikyti tarnauja buvusie
ji smetoniniai ministerial Šveicarijoje, 
Švedijoje, Ai'gentinoje; Amerikoje dar 
vis veikią konsulatai ir atstovybė taipgi 
įeina į šio nešvaraus biznio partnerystę. 
' Tačiau klaida būtų manyti, kad viskas 
tvarkoj Am. Liet. Tarybos arba Misijos 
pastogėse. Vis daugiau ir daugiau atsi
randa pas juos žmonių, pradedančių a- 
bejoti jų politikos teisingumu. Neperse
niai man teko kalbėtis su vienu stambiu v 
ALT šulu. Prisiminęs apie Lietuvą, jis * f 
daug maž šitaip pasakė:

(Bus daugiau)
/s
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— Ar gintarų bus? — klausia manęs 
bendrakeleivis, kuris pirmą kartą va
žiuoja Palangon.

— Bus, bus.
— O žvejų ar bus?
—Bus ir žyejų, be to pamatysi Biru

tės kaina, kur kadaise vaidilutės . ..

— Vaidilutės! — šūkteli bendrakelei
vis ir keliom minutėm nutyla. Aiškiai 
jaučiu, kad jo akyse jau iškilo aukuro 
vaizdas, gelsvakasės vaidilutės... žila
barzdžiai žyniai . .. Birutė. .. O paskui
— romantiškas pagrobimas . . .

Jūra jau banguoja prieš mus. Ji ūžia 
vieną ir tą pačią dainą, kurią girdėjo 
anos gelsvakasės vaidilutės ir žilabarz
džiai žyniai. Bet vietoje tų žilabarzdžių 
prie Birutės kalno ir pajūryje mes sutin
kame jaunų, žvalių jūrininkų ir merginų 
poreles. Palanga iš senų senovės roman
tiškai nuteikia. Ne veltui gi Kęstutis kaip 
tik čia pasigrobė sau žmoną, o ne kur 
nors kitur! Toji jūros, auksinio smėlio ir 
pušų skleidžiama romantika veikia ir į 
dvidešimtojo amžiaus širdis. Miškas, mė
lynos jūros, plačios Palangos alėjos.

— Mus gi tas Raudonojo Laivyno jū
reivis išlaisvino ... — rausdama ir pa
narindama akis šnabžda viena gelsvaka
sių dvidešimtojo amžiaus vaidilučių. — 
Jis už mus kovojo, mus gynė ... vokiečius 
-banditus lauk išvarė. Savo gyvybe rizi
kavo. . . Tai gaip gi mums dabar jų ne
mylėti? ..

Toji mergina turi ir eilėraštį sukūrusi 
Raudonosios Armijos karių garbei. Pra
sideda jis maždaug taip: “Paduok man 
ranką, brangus kary, ir eisime mes ben
dru keliu.. . Juk tu men laisvę grąžinai, 
tu man tėviškę atidavei ...” Jiedu nuei
na toliau “bendru keliu”, o mes keliau
jame gintarų ieškoti. Deja. . . Tik maži, 
mažučiukai trupiniukai. . .

— Matai, o sakei, kad bus gintaras .. .
— nusivylęs užmeta man bendrakeleivis.

— Palauk. Gintarą rasime Šventojo
je. O dabar žiūrėkime, kaip mūsų Palan
ga pradeda iš naujo gyventi!

O ji tikrai pradeda iš naujo gyventi. 
Vilos tvarkomos, remontuojamos, atvyko 
kurorto valdyba ir atidarė sezoną. Lau
kia Palanga svečių iš visų Lietuvos kam
pų, laukia; kad jie čia pailsėtų ir karš
tos vasaros saulės spinduliuose pasisem
tų sau energijos tolimesniam darbui. Ne 
tokių svečių laukia. Palanga, kokių anuo
met, buržuaziniais laikais susilaukdavo. 
Žino, kad nebemindžios jau jos balto smė
lio taukais aptekę dvarininkai ir biznie
riai, privargę per žiemą restoranuose ir 
šiltuose kabinetuose ... Nebedrybsos pu
šų pavėsyje nervingos poniutės, nežinan
čios kur dėti svetimomis rankomis už
dirbtus pinigus ir neišmanančios kaip nu
raminti savo nuo tinginiavimo pakriku
sius nervus... Neberėkaus kimiais balsais 
taip pat ir diktos, raudonžandės vokiš
kos “frau”, kurios pabėgo į čia nuo taik
lių tarybinių -bombų iš savo “didžiojo 
reicho” gilumos. Skeryčiavo jos po pajū
rį, rijo lietuvišką sviestą ir kiaušinius, o 
jų vyrai iš kailio nėrėsi, stengdamiesi 
kuo daugiausia lietuvių po žemėm sukiš
ti ir į savo koncentracines stovyklas iš
vežti ... Lengvai atsidūsta l^alanga. Din
go tas visa, kaip sunkus, slėgiąs sapnas. 
Niekuomet jis nebepasikartos ... Ir šią 
vasarą, ir kitą, ir visas, visas vasaras 
atvažiuos į Palangą iš visų Lietuvos kam
pų—kampelių tarybiniai žmonės, darbi
ninkai, amatininkai, tarnautojai, moky
tojai, darbo inteligentai. Atvažiuos tie, 
kurie tikrai dirba savo kraštui ir s^vo 
liaudžiai, kurie jai atiduodu visas savo 
jėgas ir sumanumą ir kuriems tikrai rei
kalingas poilsis gaiviose jūros bangose ir 
pušų miške. Atvažiuos, subėgs iš visur 
linksmi, judrūs, pilni gyvenimo mokslei
viai ir pionieriai, įsikurs čia savo stovyk
las, skambus jų juokas ir dainos aidės 
pajūryje, nešdamas į tolį žinią apie lais

vą, darbštų šios šalies gyvenimą ...
— Keliaukime Šventojon ... — vėl 

prabilo mano bendrakeleivis. — Mat gi, 
kad čia gintaro šiandien nėra . . . Gal ten 
bus.

Jau‘dš ..tolo šviti ant žalio medžių fono 
balti žVejų namai. Tų pačių žvejų, kurių 
sužvejotas menkes, plekšnes ir kitas jū
ros žuvis valgo tolimiausi Lietuvos kam
pai. O štai ir Jie — bangų nugalėtojai, 
Baltijos sūnūs. Saulės ir vėjų nurudinti 
veidai, skaidriai žydrios, lyg toji jūra, 
akys ir drąsus, tvirtas žvilgsnis.

— Ir tėvas mano ir senelis buvo žve
jai, — sako Arlauskas. — Ir aš žvejys, 
ir mano brolis . . . Taip jau pas mus eina 
iš kartos į kartą. Čia gimę, čia augę, ne
galime atsitraukti nuo tos mūsų jūros*
— motinėlės! — Jis šypteli. — Na, bet 
toji “motinėlė” kartais už pamotę — ra
ganą būna piktesnė! Bet nieko. . . nepa
siduodame, nugalime ją!

Vaikštome pajūryje ir saujomis renka
me gintarus ir gintariukus. Jų čia tiek 
daug, kad su kaupu atlygins Šventoji ir 
už Palangą!

— Dabar čia gražu, -ramu, štai ginta
rus renkame, o dar taip' neseniai lavonus 
jūra į krantą mesdavo, bet ne gintarą .. .
— Niūriai pastebi Arlauskas. — Vyrų, 
moterų, vaikų, kūdikių lavonai voliojosi 
baltame smėlyje, jūros žolių apraizgyti.

Jis papasakoja šventosios pakrantės 
įvykusią tragediją.

Pernai, vasarą, į šventąją subėgo daug 
lietuvių, besislėpdami nuo išvežimo Vo
kietijon. Tačiau nuo budrios gestapinin
kų akies ir čia neilgai galima buvo slėp
tis. Teko ieškoti saugesnės vietos, belau
kiant, kol Raudonoji Armija grąžins lais
vą gyvenimą. Žvejai kuteriais išgabeno 
kelis šimtus žmonių Gotlando salų link. 
Bet netoli jiems pavyko nuplaukti. Jū-

J* r • i g • v • *ų I ik Ji Gražiausia

Už gimtinės klonius su dangum giliu
Visą žemės auksą atiduot galiu.

Ji, tik ji gražiausia iš visų šalių
Pasipuošus upėm, lauko berželiu.

Sunkios varpos linksta, šypsosi linai —
Mėlynžiedė mano tėviškė jinai.

Buvo tamsios dienos, naktys be žvaigždžių
Šiandien dar dienų tų nerimą girdžiu.

Raitosi gyvatėm takas pelenų,
Kai namų išsilgus tėviškėn einu.

Tik jaučiu, kaip aidi žemė po manim—
Noriu ją apglėbus prisiglaust širdim.

žodžiu prakalbėti nuoširdžiai tyriu,
Kad už ją brangesnio nieko neturiu.

Pasitinka paukščiai - grįžta jie, kaip aš -
Vėl lizdus savuosius susisuks, suneš.

Ir sužeis vėl kloniai, takas pelenų
Lauko ramunėlėm, kaip kadais menu.

Apie dieną didžią kuždasi klevai 
Tau tėvynė mano amžiais būt laisvai. 

V. Valsiūnienė.

Šitokį vaizdą vokiečiai paliko Adutiškio miestely (Tarybų Lietuvoj); dabar jis yra atstatomas

ros piratai — dvidešimtojo amžiaus kry
žiuočiai užpuolė kuterius, du jų nuskan
dino, kitų vyrus išgabeno Rygon apkasų 
kasti, moteris gi ir vaikus nugrūdo į Vo
kietijos koncentracijos stovyklas, iš kur 
jie jau nebegrįžo. Už tokį “nusikaltimą”
— bėgimą nuo vokiečių nelaisvės — jie 
visi buvo badu numarinti ir nukankinti.

— Iš tų nuskandintų klitorių vaikų ir 
moterų lavonai dar iki šio pavasario bu
vo bangų išmetami, — kalba toliau Ar
lauskas. — Klaiku darėsi žiūrint! Ir iš 
kur tokie žvėriški žmonės atsiranda, 
kaip kad tie vokiečiai? Kiek mes, žvejai, 
nuo jų prisikentėme!. . Ir mušė mus, ir j 
kalėjimus grūdo... Nenorėjome jiems 
dirbti, nenorėjome savo lietuviškomis 
žuvimis banditų—žmogžudžių maitin
ti! .. . Štai, mano brolis ištisus metus po 
miškus bastėsi, slėpdamasis nuo gesta
pininkų.

— Laisvo žvejo taip lengvai į kalėjimą 
nepatupdysi! — nusišypsojo antrasis Ar
lauskas. — Lindėjau miške ir žinojau, 
kad Raudonoji Armija grąžins man lais
vę.. . Ot ir grąžino, susilaukiau. Dabar 
su tokiu ūpu į jūrą žvejoti plaukiame! 
Trauki tiriklą su žuvimis ir žinai, kad 
jas ne fašistiški okupantai valgys, o savo 
žmonės .. . Taip, pradedame vėl iš nau
jo gyventi. Ir mūsų Šventoji pradeda at
sistatyti, atsigauti po okupacijos laikų.

Šventoji turi jau veikiantį “žuvų” 
trestą, gimnaziją, įkurta meteorologijos 
stotis . . . Baltuose žvejų nameliuose kru
ta žvejai, džiovina prieš žėrinčią vasaros 
saulę tinklus.

— Plaukime drauge į jūrą pažvejoti,
— siūlo jie mums.

— Būtinai! Atvažiuosime liepos mėne
sį ir išplauksime su jumis visai nakčiai, 
į jūrą! — Entuziastiškai sako mano ben
drakeleivis. — O dabar: iki pasimatymo, 
Baltija! Iki pasimatymo, šventoji!

Liūne Janušytė

Nemariajam Žmogui
Tu nemirei sušaudytų duobėj, tamsiam 

kalėjime,
Tu gyvas milijonuose žmonių-----------
Tavo daina, dainuota saulės patekėjime, 
Yra gražiausia iš visų dainų.

Mes ją, kaip upės potvynį, sutikom, 
Kaip' sriautą, griaunantį ir verčiantį se

nus medžius, —
Ir mūsų gyslose jėga jos ir gyvybė pasi

liko, *
Kad visad šis gyvenimas būt laisvas ir 

gražus, o

Kad visados liepsnotų darbo ir kūrybos 
ugnys,

Nušvietę žygius ir kelius išlaisvinto žmo
gaus —

Kad visada skambėtų pergalės galingi 
būgnai

Del laisvės vardo, nemirtingo ir bran
gaus

Todėl mes tikime —
Tu nemirei sušaudytų duobėj, tamsiam 

kalėjime,
Tu gyvas milijonuose žmonių-------
Tavo daina, dainuota saulės patekėjime, 
Yra gražiausia iš visų dainų.

Eug. Matuzevičius

Prūsų Žemes Poema
Laisvas kelias į vakarus eina 
Nužymėtas kardu ir ugnim, — 
Broli, ir tu laisvės dainą 
Padainuoki drauge su manim.
Aš žinau, tau manęs nepažinti, * 
Skiria metų didžiulė eilė, — 
Bet keliai jau aušra padabinti — 
Krauna pumpurą laisvės gėlė.
Susikaupk, juk širdis daug supranta, 
Juk apgauti širdies negalės, — 
Girios slėpė, atmink, Herkų Mantą, 
Drąsų ąžuolą Prūsų šalies.
Kryžiuočiai tau statė šventoves; 
“Nusilenk, būk kantrus ir ramus”,— 
Atėjūnas tau laimę sugriovęs, 
Kryžium laimina tavo namus.

M

Tu būras ir kasdien tavo žingsnį 
Seka akys vergovės šaltos, — 
Kas, kad tu po našta ir palinksi, 
Tavo vietoj kiti atsistos.
Sode vyšnios pavasarį skleidės, 
O tau nešė jungą dalia nebylė, 
Ir į širdį lyg reples suleidus 
Gėrė kraują pikta siurbėlė.
Žengdami, klupdami ėjo metai 
Su vargais ir su laime šviesia, 
Ir tik retas tą ilgesį matė 
Lietuvaitės jaunos akyse.

Mokė ją savo kalbą užmiršti, 
Nekartoti mokė savo dainų, — 
Bet lietuvi, tu niekur nemiršti, 
Aš, daina, su tavim gyvenu.
Ir, kad žingsniai nebūtų taip niūrūs 
Prie pakrantės skaisčiai mėlynos, — 
Ilgus šimtmečius klausėsi būras 
Laisvo vėjo ir marių dainos.
Tai ne smiltys, ne marios, ne vėjas 
Seka dainą žilos atminties, — 
Iš rytų tavo brolis atėjo 
Laisvą kelią į vakarus tiest.

Kai jum« prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms Švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazua, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa
galbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymų dėl mūsų "susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —-

DDimn 60c vertes iKiLLrU Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitų paleng
vinimų nuo reuinatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskaustno, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER'S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Iš rytų, iš pietų ir iš šiaurės 
Jį taip drąsų lydėjome mes, — 
Kelkim pergalės gražiąją taurę 
Už tarybines prūsų žemes.
Laisvas kelias į vakarus eina, 
Nužymėtas krauju ir ugnim, — 
Broli, ir tu laisvės dainą 
Padainuoki drauge su manim.

V. Valsiūnienė

Skaitytojai Apie 
“B. G. Klaidą”

1945 Mėty ALDLD Knygą Perskaičius.
Parašytą Rojaus Mizaros “Bernardo 

Gavelio Klaidą” ALDLD nariai visi ga
vom ir veikiausia neklysiu pasakęs, kad 
daugiausia narių šią knygą perskaitė ar 
dar perskaitys.

Jei ši knyga būtų amerikoniškai gar
sinama ir pardavinėjama, aišku, kad ge
ro pasisekimo turėtų, nes ir ne ALDLD 
nariai su pamėgimu ją skaitytų. Tai pui
ki apysaka. Tai šių laikų tikras gyveni
mo vaizdas. Didelė knygos didžiuma ap
ima kokį pastarųjų 8 metų laikotarpį. 
New Yorko didmiestis pasidaro žinomas, 
tarsi jame būtum.

Autorius taip gyvai, jautriai, veik 
faktiškai daugybę dalykų suima, kol Ga
velio likimą išpasakoja, iki atėjimo jam ‘ 
laimingesnės valandos; net toki knygon 
faktai sudėta, kaip tikri lietuvių, Ispani
jos kare žuvusiųjų 1936-1937 m. vardai, 
jų pagerbimui turėti Amerikoje gedulo 
mitingai. 30 metų atgal teismų procedū
ra, kaip skiriasi turčiaus ir prasčioko 
gyvenimas. O tas Gavelis narpliojasi ne
laimingam likime per visą knygą. Skai
tydamas, žmogus knygos puslapius verti 
nematytu greitumu. Apysakos stilius pa
našus į Upton Sinclair’io “Aliejaus” sti
lių.

ši apysaka tolimesnėje ateityje bus 
dar tinkamesnė skaityt, nes panaši isto
riniam veikalui.

Kiekvienas, perskaitęs šią knygą, su
pras, kad Gavelio pėdomis nieks neturė
tų eiti. Bet taip ir yra, kad kiekvienas 
vaizdelis susidaro iš gerų ir blogų tipų.

D. J.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
kėtą reguierj II uncijų 31.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<* vertės — bandymui bon* 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Klaidos pridėtos).

Vardas----- —.....-------- —_--- - ---

Adresas.   ........ —...

Pašto Ofisas......... . ........„..... . .......... -.....
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. ’

Dept. ^-27D *
2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. ■ 
256 Stanley St.. Wlnninea. Man.. Can. | i

Klausimai ir 
Atsakymai

Prašau atsakyti j sekamus 
mano klausimus:

(1) Kiek Lietuva turi ketvir
tainių mylių?

(2) Kiek yra Lietuvoj gy
ventojų?

(3) Kiek dabar Lietuvoj yra 
gubernijų?

(4) Kaip vadinasi Lietuvoj 
didžiausias ežeras ir kiek jis 
turi ketvirtainių mylių?

. (5) Kiek turi Nemunas my
lių ilgio?

Širdingai ačiū!
Marijona B l ožaitis.

ATSAKYMAI.
(1) Lietuva su Klaipėdos 

kraštu turi apie 24,000 ketvir
tainių amerikoniškų mylių.

(2) Prieš karą Lietuva turė
jo 2,880,000 gyventojų. Pagal 
dabar paskelbtus rinkimus į 
valdžią atrodo, kad ji turi 3,- 
000,000 gyventojų.

(3) Dabar Lietuvoj nėra 
gubernijų. Lietuva dalinasi į 
apskričius ir jų yra 26.

(4) Didžiausias Lietuvoj eže
ras pirm karo skaitės Drisvėtų 
ežeras, 4356 hektarų ploto. (Pa
gal knygos “Visa Lietuva,” 
1922 m.)

(5) Nemunas turi 961 kilo
metrą ilgio, tai amerikoniško
mis myliomis bus apie 600. Jis 
prasideda Baltrusijoj ir įteka j 
Baltijos jūrą.
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“IZVIESTIJA” APIE BŪSIMUS SOVIETU 
SĄJUNGOJE RINKIMUS

Tarybų Sąjungos vyriau
sybės organas “Pzviestija” 
iš spalių 17 dienos, redakci
niame “Po Tarybinės De
mokratijos Vėliava”, rašo 
apie būsimus rinkimus se
kamai:

Bėgyj pastarųjų dešim
ties dienų paskelbta du 
svarbūs dokumentai: Įsaky
mas Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo, n u s t atantis 
dieną rinkimams į Aukš
čiausią Tarybą Sovietų Są
jungos, kur paskirta 10 d. 
vasario, 1946 m., ir patvar
kymai rinkimams. Šiandien 
skelbiame patvarkymus a- 
pie kandidatų distriktus. 
Visi tie dokumentai išplau
kia iš I________  ____
ei jos, kaipo išdavas tarybi
nės demokratijos.

Pagal mūsų Konstituciją, i 
aukščiausias Tarybų Sąjun- ra jau ne vienuolika taryb. 
gos vyriausybės organas y- respublikų, 
ra Aukščiausias Sovietas, ; 
kuris susideda iš dviejų bu- lika sąjunginių respublikų, 
tų — Sąjungos Tarybos ir 
Tautybių Tarybos. Abu bu
tai yra lygiateisiai, jie kar
tu veda 
pirmyn

svinta ir laisva — šalis per
galingosios liaudies, šalis 
pergalingosios tarybinės de
mokratijos!

Palyginus nustatytus dis- 
triktus rinkimui būsimų 
kandidatų su pirmesniais, 
mes randame žymų pakeiti
mą. 1937 metais laike rinki
mų į Sąjunginę Tarybą bu
vo 569 rinkimų distriktai, o 
dabar jau yra 656 distrik
tai; tada į Tautinę Tarybą j 
buvo 574 rinkimų distrik-i 
tai, o dabar jau yra 631, ne-. 
įskaitant tų kandidatų, ku-i 
rie bus renkami Raudono-, 
sios Armijos ir Laivyno da
liniuose, esančiuose už Ta
rybų Sąjungos sienų. Mūsų
šalis pasidarė didesnė. Pra- Stalimskos Konstitu-! . . rv. - . c,siplete broliška seimą So
vietų Sąjungos tautų.

Dabar rinkimų surašė y-

kaip tai buvo 
astuoni metai atgal, o šešio-

tarybinę valstybę 
Lenino-Stalino ke- 
rangovė ta- 
tautu, nuoširdus 

darbininkų,
rybinių 
draugavimas 
valstiečių ir inteligentijos— 
^tvirtas pamatas tarybines 
visuomenės. Lenino-Stalino 
tautinė politika apvienijo 
mūsų šalies tautas į broliš
ką šeimą. Visas tarybinis 
gyvenimas, kaip didžiais, 
taip mažais klausimais yra 
glaudus susivienijimas visų 
dirbančiųjų, 
mas Lenino-Stalino teisin
gos tautinės politikos yra 
išraiška dviejų butų siste
moj mūsų aukščiausios val
stybinės galios.

Rinkimai į Aukščiausią. rybinį gyvenimo kelią, da- 
Tarybą Sovietų Sąjungos Į bar gali laisvai budavoti sa- 
atliekami skyrium kiekvie- . v o gyvenimą ir plėsti savo 
name distrikte į kiekvieną | valstybingumą, 
butą. Į Sąjungos Tarybą pi
liečiai renka po vieną at-

Marylande gimęs Don Chisolm, pavirtęs i Lordą 
Hau -Haw, klausinėjamas amerikiečio . oficieriaus po 
Haw-Haw arešto Chinijoj. Ji kaltiną per radio skleidus 
talkininkams žalingą propagandą, kad talkininkai pra
laimėsią, pralaimėję karą.

PITTSBURGH, PA

Binghamton, N. Y Chicagos Žinios
Gruodžio 2 d., buvome už

kviesti pas dd. šimoliunus ant 
pietų. Nusivežėme ir dd. Ki- 
reilius sykiu. Radome ir dau
giau svečių. Pasirodė, kad dd. 
šimoliunai padarė “surprizą” 
savo svečiams. Nors d. Uršu
lė, kviesdama ir sakė, kad “at-

Žmonės Moldavijos, Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir Ka
relų - Suomijos respublikų įeikite padėti suvalgyti vištas, 
kuria tarybinį gyvenimą. | net 3 nupirkome ir vieni nega- 
Sunkioj kovoj jie iškovojo Į ūme jų suvalgyti.”
teisę tarybinėj tvarkoje gy-1 Bet atvažiavę sužinojome, 
venti, teisę valstybiniai bū-' kad tą dieną sueina 20 metų 
ti nepriklausomais. JiemsCl(l. šimoliunų ženybinio gy- 

| veninio. Prie gardžių valgių ir 
. vjS]- paiinj<ėjome Ur-
i šulei ir Liudui kuo geriausio 
pasisekimo ir tolimesniam jų 

I ženybiniam gyvenime. Drau- 
I gai šimoliunai užsiaugino sau 
i ir gražią šeimyną, tai yra, 
j dukterį Alice, kuriai jau suėjo 
! 19 m. Alice 
i b u v u s i us 
•dd. Depsus, 
i nas sūnelis,

gos liaudis. Visos socialist!-i tfenmu 
nės šalies tautos stojo ko- ..........

von Tėvyniškajame Kare; 
prieš vokiškus fašistus įsi-: 
veršelius. Jėga tarybinių r! 
respublikų, apsijungusių ap
linkui galingą rusų tarybi
nę respubliką užtikrino 

Apsivainikavi- ant priešo pergalę. Ačiū 
draugovei tarybinių tautų, 
kaip darbe, taip ir kovoje, 
jaunutės tarybinės respubli-; vais.
kos, pasirinkusios bėgyj pa- A. Zmitra pasveikino-šeimi- 
starųjų aštuonių metų ta-1 niūkūs su senobinėm eilėm, 

kurios gana tiko šiam pažmo- 
niui. O d. Kireilis pakvietė vi- 
s.us prisidėti finansiniai prie 
pagelbėjimo Lietuvos žmonių. 
Visi mielai sutiko ir aukavo 
sekančiai:

$5 J. ir E. Stroliai ir jų ma
ža' dukrelė Marlene.

Po $2: L. ir U. Šimoliunai,

dabar gyvena pas 
binghamtoniečius, 
Brooklyn.©. O jau- 
11 metų amžiaus,

gyvena namie su tė-

Jūrininkai Reikalauja Vežti 
Karius Namo; Demonstracija 

Prie Miesto Rotušės

Gruodžio 1 d., per pietus, 
įvyko jūrininkų surengta de
monstracija prie miesto rotu
šės. Demonstrantai reikalavo 
valdžios, kad rūpintųsi ka
rius' parvežti namo; kad pa
vartotų visus galimus laivus 
parvežimui tų, kurie atsitar
navę.

Kalbėtojai buvo nuo jūri
ninkų CIO u n i,jos, nuo AFL ir 
nuo CIO broliškų skyrių.

įdomią kalbą pasakė Illi
nois Nepriklausomų Balsuoto
jų Lygos narys. Jis sakė, jog 
šiandien karių parvežimas 
svarbiausia. Jeigu yra laivų 
vežioti mūsų armiją, kuri var
tojama 
kare,

Chinijoj civiliniame 
ii yra laivų nuvežti 

ginklų i Javą ir kitas vietas, 
kur puolama vietos gyvento
jai, pasiskelbę norį gyventi ne
priklausomai nuo Britanijos, 
tai kodėl nėra laivų parveži
mui kareivių, kurie jau atsi
tarnavę ?

Neveltui Tarybinė Molda
vija savo valstybiniame 

stovą nuo kiekvieno 300,000 himne apdainuoja tą tautų 
gyventojų skaičiaus. Rinki- draugovę ir Rusijos pagal
inai į Tautine Tarybą nūs- iz-;- ™
tatyti skirtingai. Kad už
tikrinti lygybę kiekvienai 
tautinei Tarybų Respublikai 
mūsų šalyj, tai Konstituci
jos 35-tas skyrius1 nusako, 
kad renka “po 25 atstovus 
kiekviena sąjunginė respub
lika, po 11 atstovų kiekvie
na autonominė respublika, 
po 5 atstovus kiekviena au
tonominė sritis ir po vieną 
atstovą kiekvienas tautinis 
apskritys, nepaisant 
jie turi gyventojų.”

Prie tokios rinkimų tvar
kos, tai Aukščiausioj Tary
boj yra pilnai atstovaujami 
visų dirbančiųjų reikalai ir 
specifiški kiekvienos tautos 
ir tautelės reikalai. Aukš
čiausioji Taryba Sovietų styme ir dar 
Sąjungos yra galingasis or- svarbus įvykis, 
ganas vieningo bendradar-/rinkimų distriktų ir miestų 
biavimo visų tarybinių žmo
nių. Rinkimų tvarkoj, su
grupavime kandidatų dis
triktų dar kartą Tarybų 
Sąjungos piliečiai turi pa
tvirtinimą to, kad, kaip Sta
linas sakė: “Sovietų Sąjun
gos demokratija... yra de
mokratija dirbantiesiems, 
demokratija visiems.”

Susipažinimas su 
•skelbtais kandidatų dis- 
triktais suteiks tarybiniams 
žmonėms supratimą apie 
augimą ir stiprybę mūsų 
valstybės. Dar gyvuoja 
žmonių atmintyj, kaip Ta
rybinis Informacijų Biuras 
darė pranešimus apie did
vyriškas Raudonosios Ar
mijos kovas, kuri grūdo lau
kan priešą iš mūsų šalies. 
Ir štai, dabar visa mūsų 
brangioji šalis jau yra išlai-

bą... Kaip Moldavijos liau
dis, taip ir kitų broliškų ta
rybinių respublikų žmonės ! 
brangina Sovietų Sąjungos įraitį! B Zmitl.ait6. 
galybę, kuri užtikrino joms. 
laisvę gyventi ir plėsti sa- ■
vo kultūrą. Ir visos tarybi- m©liūnam už gražų priėmimą, 
nės respublikos su pagarba Aukos pasiųstos Lietuvos Gel- 
ir jausmu broliškos draugo- bėjimo Komitetui. B.

Širdingiausiai ačiū dd. Ši-

kiek

pa-

vės tėmija tvirtėjančius pa
grindus tarybinio gyveni
mo, viena kitai gelbsti pa-, 
tyrimais, medžiaginiai, į 
technikiniai ir linki savo 
jaunesniems broliams pilno 
pasisekimo, pilno panaudo
jimo tų visų galimybių, ku
rias suteikia dirbantiems 
tarybinė demokratija ir ta
rybinė tvarka.

Rinkimų distriktų paskir- 
yra vienas 

Skaitant

vardus, tarybinis žmogus 
suranda labai svarbų įvykį, 
— kad apvienyti į vieną 
valstybę Ukrainai ir baltru- 
siai. Šimtmečius to troško 
Ukrainai ir baltrusiai. Jų 
troškimas įvyko ir praves
tas gyveniman po Tarybų 
valstybės vėliava, po Stali- 
niška Konstitucija. Didžioji 
galybė tarybinės demokrati
jos nubloškia į šalį visus 
anti-tarybinius išstojimus, 
prieš - liaudiškus išstojimus, 
apjungia liaudies pajėgas ir 
padės Tarybų Ukrainai ir 
Tarybų Baltrusijai taip pa
naudoti kuriamąsias jėgas, 
visus liaudies sugabumus, 
kad pražydės kultūriniai, 
ūkiniai ir valstybiniai tų ša
lių atsiekimai...

Iš atsiektų pergalių tary
biniai žmonės įgauna naujo

Amerikos Laivai Gabens 
Civilius iš Javos

London. — Amerikos lai
vynas pasižadėjo išgabenti 
tūkstančius holandų ir ang
lų civilių iš stovyklų Javos 
saloje į saugesnes vietas.

DUOBKASIŲ STREIKAS
Barrow-in-Furness. —Su

streikavo kapinių duobka
siai; reikalauja pridėt 4 
centus uždarbio per valandą 
ir padidint atlyginimą už 
darbą lietuje.

padrąsinimo p r a k tiškam 
darbui, atsiekimui dar di
desnių pergalių, kas užtikri
na mūsų pilną pergalę eko
nominiame ir kultūriniame 
gyvenime ir pražydėjimą 
pasisekimais tarybinės tė
vynės. Prie naujų pergalių 
mūsų liaudį veda Lenino- 
Stalino partija ir išmintin
gasis vadas ir mokytojas, 
didysis Stalinas.

Tarybų Sąjungos liaudis, 
augštai iškėlus laiko tary
binės demokratijos vėliavą. 
Po šia vėliava mūsų liaudis 
eina į būsimus rinkimus, su
prasdama, kad jie dar dau
giau pagelbės naujiems at- 
siekimams tarybinės valsty
bės.

žinoma, visus niekas nerei
kalauja parvežti. Dalis armi
jos reikalinga okupacinei tar
nybai, bet milionai yra karių, 
kurie atsitarnavę ir turėtų būt 
tuojau parvežti.

Jūrininkų CIO ir AFL uni
jos paskelbė, kad nekraus ir 
neaptarnaus tų laivų, kurie 
tinkami karių parvežimui, o 
tam nevartojami.

Jūrininkų demonstracija tuo 
reikalu priėmė rezoliuciją ir 
pasiuntė prezidentui Truma- 
nui, kad jis nedelsiant rūpin
tųsi karių parvežimu.

Rep.

Iš Atsibuvusio Antrojo Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo

Lapkričio 23 ir 24 dienomis 
atsibuvo didžiulis Antrasis De
mokratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas, Pittsburgh, Pa. 
Mes, vietiniai, rengimo komisi
jos nariai, dėjome pastangas, 
kad viskas būtų tinkamai pri
rengta ir abelnai rūpinomės, 
kad nesusidurt su dideliais 
trūkumais, bot tų trūkumų 
negalima išvengti, nors ir ban
dėm. Nežinau, kokius kompli
mentus kiti komisijos nariai 
gavo, bet aš tai palikau pa
kaltinta ir visai be jokio rei
kalo. Man buvo padarytas pri
metimas ne iš tolimų delega
tų, bet iš vietinių. Jeigu laike 
aukų rinkimo nebuvo geros 
tvarkos, tai ne mano kaltė, 
nes aš prie aukų rinkimo nie
ko netvarkiau ir nesudariau, 
rodos, jokios betvarkės. Ta
čiau mane apkaltina, nors ir 
ne iš mano pusės buvo tas ma
žas sumaišymas. Kuomet žmo
gus stengiesi su geriausiais 
norais, nori, kad viskas pa
sekmingai būtų atlikta, tai 
Ipiip išgirsti tokį primetimą, 
tai atima visą ūpą, visą ener
giją. Aš pilnai suprantu, jei
gu mano vietoj būtų buvus ki
ta ypata, tai nepaisant, kokia 
būtų klaida, tai niekas nebū
tų nei pastebėjęs, bet jeigu 
Sliekienė, tai, kad ir nekalta, 
bet reikia apkaltinti. Kad lai
ke aukų rinkimo nėjo tvarka 
taip sklandžiai, tai tiesa. Bet 
tai ne iš' mano pusės. O pa
galinus tokių mažų trūkumė
lių negalima išvengti. Tan
kiausia būna taip, kad kurie 
nieko nenori prisidėti prie 
darbo arba negali, tai ku
rie bando nuoširdžiai darbą 
atlikti, tai tuos visuomet kan
džioja be jokio pamato. Vie
toj, kad turėti atdaras akis, 
dabot politiką, ka'd nebūtų pa
duota pozicija į priešų ran
kas, tai kabinėjasi prie tų ypa
tų, su kuriomis turi kartu 
dirbti. Už tuos visus trūku
mus, ai* buvo maži, ar dideli, 
jeigu kurie buvo iš mano pu
sės, tai atsiprašau visų centro 
komiteto narių ir visų delega-

tų. Atleiskite, gerbiamieji, už 
tas nemalonias, netiksliai pa
darytas klaidas.

Toliau noriu tart žodį kitą 
kas link muzikalės programos, 
šiais metais mes pittsburghie- 
čiai turėjome progą bent du 
kartu matyti gerą koncertą ir 
pasiklausyti talentingų balsų. 
Spalių 21 d. clevelandietės 
puikiai palinksmino surūkusio 
Pittsburgh© lietuvius. O 24 d. 
lapkričio chicagiečiai ir She
nandoah draugai davė puikų 
koncertą. A. Kenstavičienė ir 
K. Abekienė, tai iš tikrųjų 
gražiai suderina ir turi gra
žius balsus. P. Stogis puikus 
dainininkas. S. Kuzmickas ir 
Valukas taipgi gražiai sudai
navo. Visi koncertinės progra
mos dalyviai puikiai pasiro
dė. Turi gražiai išlavintus bal
sus. Moka užsilaikyti tinka
mai ant estrados. Na, o kaip
gi Frank Jacobs (Jakubaus
kas) mažas būdamas jau tu
rėjo patraukimą dainuoti. 
Man prisimena, kuomet Pra
nukas dar Pittsburghe gyve
no, tai susiorganizuodavo už 
save mažesnius, o jis buvo va
dovas ir dainuodavo liaudies 
daineles. Tiesa, tuo laiku tu
rėjome vaikučių Ateities žie
do Draugijėlę. Rodos, dar taip 
neseniai Franukas buvo ma
žiukas. Prabėgus keliems me
tams ne tik užaugo, bet ir jau 
šeimynos žmogus. Malonu ma-

tyt, kad F. Jacobs dirba dar
bininku judėjime. Taipgi ir 
dailės srityje puikiai prasilavi-f 
nes. Turi gražų balsą ir stovi 
toj pačioj eilėj su talentingo
mis dailės spėkų žvaigždėmis.

Kurie Pittsburgh© lietuviai 
nedalyvavo minėtame koncer
te, tai gailisi, nes tokių progų 
mes labai mažai turime. O ku
rie dalyvavo, tai labai džiau
giasi. Chicaga ir Clevelandas, 
tai turtingiausi dailės spėkom.

Antras Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimas 
buvo labai pasekmingas. Bu
vo labai malonu susipažinti su 
kitų miestų veikėjais, ypatin
gai su draugėmis moterimis 
man buvo labai malonu susi
tikti, kurios pasižymėjusios 
savo darbštumu. Nekuriu 
draugių vardus matydavau 
spaudoj. Bet Suvažiavime tu
rėjau laimę susipažinti asme
niškai su tais draugais ir 
draugėmis. Buvo malonu pasi
matyti, su tais, kuriuos buvau

(Tąsa 5-me pusi.)

Tel. TRObridge 6380

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
lump. Inman Si., aril Central Skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

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

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

VALANDOS: Į g Sekmadieniais nėra valandą.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LA1DOTUV1I]
DIREKTORIUS

Liūdesio 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.

►◄□H
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia; pa.
Telefonas Poplar 4110

ii'iU’i'lTITTT

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, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngeliavlmo reikalą 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.

M 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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviaia.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
H DM

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas ®V. 4-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Neskaitantis Darbininkų ĮVAIRIOS ŽINIOS
Laikraščio, Nežino 

Savo Reikalų
Buenos Aires. — Nukrito 

karinis Amerikos transpor
to lėktuvas, žuvo visi 14 bu-

Mums aiškinama, būk mūsų 
kariškiai neparvežama iš už
jūrių ir ypatingai iš Pacifiko 
dėl to, kad nesą laivu. Bet an
gliškas darbininkų dienraštis 
Daily Worker seniai aiškino, 
jog tai ne tiesa. Jis sakė, jog 
vieni laivai išimti iš veiklos, 
kiti vartojami liuksusiniam iš- 
galinčių ponauti pasivažinėji
mui ir prekybai, dar kiti tar
nauti Chinijos reakcininkui 
Chiang Kai-shek’ui.

Tas pats laikraštis gruodžio 
6-tos laidoj įdėjo nuotrauką 
Manilloj, Filipinuose, išeinan
čio laikraščio Manila Times, 
lapkričio 17-tos laidos, kur 
garsinama reikalavimai pre
kių ir keleivių desėtkams 
Amerikos laivų, esančių War 
Shipping Administration ži
nioje.

Darbininkai seniai reikala
vo pirm visko parvežti atitar
navusius karius. Ponų ir šiaip 
žmonių liuksusiniai ir atosto
giniai pasivažinėjimai gali pa
laukti. Išgyvenę tiek, taip pat 
galime išgyventi ir toliau be 
užjūrinių šampanų ir kitų ska
nėsių i)- gražmenų, žinoma, ne 
dėl mūsų tuos dalykus ir ve
ža. Juos veža dėl pelno ir dy
kinėtojų pabaliavojimui.

L. K. N.

vusių jame asmenų.
I

Miami, Fla. — Jieškoma 
; šešių karinių Amerikos lėk
tuvų, kurie nežinia kur din- 

I go ar žuvo. Juose buvo viso 
27 kariškiai.
I__________________

Chicago. — Geležinkelių 
kompanijos pradėjo smar
kių kampanija prieš darbi
ninkų reikalavimų pakelt 

i jiem algų.

London. — Teigiama, kad 
| Rumunijos rinkimai iš atei
nančio sekmadienio bus ati
dėti iki vasaros, nes šalyje 
“perdaug įveržta padėtis.”

Gen. Arnold sakė, šiauri
nis polius būsiųs svarbus 
punktas kitame kare.

Amerikonai Japonijoj už
grobs atominių medžiagų 
kasyklas.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kp. moterų metinis 

susirinkimas įvyks antradienį,’ gruo
džio 11 d., 8 vai. vak., 318 Broad
way. Visos draugės dalyvaukite, nes 
turime išsirinkti naujų valdybą 
1946 metams ir aptarti daug kitų 
svarbių dalykų. — A. B. sekr.

(286-287)

Šis paveikslas Anglijos premjero Attlee, prezidento 
frumano ir Kanados premjero King imtas paskutinia
me tu trijų oosėdyje, kuriame jie susitarė slėpti atomi
nės bombos sekretus nuo Tarybų Sajitfigos, kad išgauti 
iš jos nuolaidu. Daugelis žmonių, kurie tiki, kad rei
kalingas tarntautinis bendradarbiavimas išlaikymui tai
kos, aštriai kritikuoja toki šių trijų pasimojimą.

Kepame Tikrą Lietuviškų Duonų Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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.

Pastogė čia, kaip matome, menka, vos pridengia bal
savimų stalą, o laukiantieji savo eilės turi stovėti lietu
je. Tačiau tas nesulaikė Rethlehem^Steel Co. darbi
ninkų, Johnstown, Pa., nuo balsavimo streiko klausimo. 
Kompanija neleido balsuoti kompanijos bildinguose, 
kadangi, sakė ji, tas sutrukdytų darbą. Tačiau darbi
ninkai 5 balsais prieš 1 nutarė paremti United Steel 
Workers (CIO) reikalavimą pakelti jiems algas po $2 
per dieną.

Los Angeles, Cal.
susirinkimas 

gruodžio. Gana gy- 
svarstoma skirtingi 
klausimai.

pasiųsti laiškas į

Visko Po Biskį
LLD 145 kp. 

buvo 2 d. 
vai buvo 
šių dienų

Nutarta
centrą, raginant, kad rūpin
tųsi su kitom organizacijom 
išleisti knygutę anglų kalbo
je, .nušviečiant dabartinę Lie
tuvos padėtį, atmušant lietu
viu* fašistu leidžiamus melus 
apie Tarybinę Lietuvą.

Valdyboj ateinantiems me
tams pasiliko beveik visi tie 
patys, tai yra: org. J. Druskis, 
raštin. W. Verbickas, finansų 
rast. M. Bušienė, ižd. M. Pu- 
pienė. Tik knygius naujas. Tai 
gera ir sena L.A. veikėja drg. 
M. Levišauskienė. Ji daug 
daug knygų yra išpardavus 
mūsų kuopai, daug apšvietos 
paskleidus tarpe L. A. lietu
vių.

Ant galo buvo diskusuoja- 
ma tik ka gauta knyga “B. 
Gavelio Klaida.” Visi išsireiš- 
kia, kad knyga puiki ii’ pa
traukianti skaityti, nors ant 
greitųjų parašyta ir nekatrie 
dalykai daug perdėta. Padė- 
kim sau, iš narių išsireiškimų 
buvo tokių, kad Gavelis per 
ilgai buvo kalėjime. Pagal sa
vo išvaizdą ir gražumą jam 
būtų užtekę 10 metu. Tai bū
tų daug geriau pritikęs apra
šymas. Arba jis pusėtinai iš
tižęs, pasiduoda bile kokiom 
silpnybėm. Mes, susipratę 
žmonės, tokių žmonių negali
me pakęsti..

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas surengė skanią vaka
rienę tą pačią 2 d. gruodžio. 
Nusisekė puikiai. Aukų su-

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.
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Baltimore, Mi Pittsburgh, Pa. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

rinkta virš $70 ir nuo paren
gimo bus pelno. Šis Mote
rų Kliubas labai daug dirba

jau 
rei-

mo
vei- 
vie-

dėl Lietuvos pagalbos ir 
sukėlė daug pinigų tam 
kalni.

Negalima paminėti visų 
terų, kurios daugiausiai 
kia, neš užimtų perdaug
tos. Bet man rodos, kad kliu- 
bo pirmininkė draugė M. Pe
trulienė, tai daugiausia dirba. 
Matau aš ją visuose parengi
muose. Visur ji pirmutinė. Ji 
dažnai ir savo draugą Petrą 
pristato prie darbo, šį sykį jis 
buvo geras “dishwasher.”

sū
dei

Bendras Komitetas turi 
rinkęs gana gerai aukų 
Lietuvos našlaičių. Daugiausia 
tam tikslui pašidarbavo M. 
Bušienė, P. Repečka ir J. 
May.

LL Kliubas turėjo metinį su
sirinkimą, 3 d. gruodžio. Re- 
pečkai atsišaukus, kad kliubas 
paaukotų dėl Lietuvos vaiku
čiu, beveik vienbalsiai nutar
ta paaukoti $10. Tai ne pir
mą sykį; šis kliubas dažnai 
paaukoja geriems tikslams.

Kliubo valdyba 1946 m. iš
rinkta iš sekančių draugų : 
pirm. S. Papei, rast. J. Armin, 
ižd. P. Petrulis, iždo globėjai 
C. Levišauskas, A. Mackunas 
ir P. Pupis.

Visa valdyba susideda iš 
gerai suprantančių kTiubą na
rių. Mes pasitikim, kad ji ves 
kliubo reikalus teisingai.

Viena drauge man sakė 
vienam susirinkime, kad per
eitais metais ji buvo išrinkta 
į valdybą, bet aš, rašydamas į 
laikraščius, nepaminėjau jos 
vardo, tai ji antram 
me rezignavo.

Aš pamenu, kad 
k ė iš komiteto, bet
du iki šiol netikėjau, kad 
to.

susirinki-

ji atsisa- 
jokiu bū- 

dėl

ro-šioj korespondencijoj 
dos, viską rašiau aiškiai, kad 
nei vieną nepamiršus, bet jei 
pasitaikys klaida, tai atsipra
šau, nes aš rašydamas mėgi
nu atiduoti kreditą tiems, kam 
priklauso, nepaisant, ar man 
ypata patiktų, ar no.

R-ka.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. metinis susirinki

mas’ įvyks 10 d. ’ gruodžio, 7:30 v. v. 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos narės dalyvauti, užbaigta
me šių metų-reikalus. Taipgi reikės 
rinkti valdybą 1946 metams. —■ 
A. W. (285-286)

Miesto Nešvarumas 
4

Baltimorės laikraštis “The 
Sun” veda kampaniją už ap- 
švarinimą Baltimorės miesto. 
Kas dieną ' įdeda iš nešvarių 
vietų atvaizdą su aprašymu 
nešvarumo tų vietų.

Dar prieš karą Baltimore 
buvo gana nešvarus miestas, 
bet karo laiku tiesiog pasi
bjaurėtinai apleido miestą ne
švara. Per savaitę išstovėdavo 
šiukšlės, sukrautos ant šaly- 
gatvių miestų lūšnų (slums) 
dalyse, kur gyvena negrai, že
miausiai apmokami proletarai.

Dar prieš karą, veikiant 
tarptautiškai, teko aplankyti 
daugelį tų “slums” patirti 
ypatiškai. Tai “The Sun” laik
raštyj nei pusės neaprašo tos 
pasibaisėtinos nešvaros. Skie
pai priversti visokio' brudo; 
žiurkių veisimosi lizdai. Grin
dys išpuvę. Nėra menkiausių 
sanitririškumo priemonių. Už
pakalinės gatvės (Alley) tvo
ros išlūžę, priversta visokio 
brudo. Daug pridvėsusių gy
vūnų, ką ir pats “The Sun” 
korespondentas pažymi savo 
aprašymuose.

Kadangi miesto valdžia ne
verčia namų savininkus aptai
syti ir apšvarinti 4 namus, tai 
namų savininkai daro didelius 
pelnus iš tos baisios nešvaros. 
Kiek teko patirti, tai slums- 
(lūšnų) savininkai lupa gana 
aukštas rendas nuo tų gyven
tojų. Negrai, tų slums gyven
tojai, daugiau myli švarą, ne
gu balti slums gyventojai. 
Daugelyje slums vietų negrai 
gyventojai per ištisus blokus 
apdabina priešakius tų namų, 
apsodina žalumynais. Iš lau
ko žiūrint, atrodo, kad nega
lėtų būt tie namai taip blogi 
viduj: Pas baltus to neteko 
patėmyti.

Naujas majoras McKelden 
buvo išrinktas majoru tik tuo- 
mi obalsiu, kad apšvarins 
miestą nuo šiukšlyno ir žiur
kių. Bet pasirodo, kad pilie
čiai apsiriko už jį balsuodami. 
Nešvara kaip buvo, taip ir 
yra. Karo laiku miesto ponai 
aiškino, kad trūksta darbinin
kų. Todėl negalį apšvarinti 
miesto. Dabai’ jau karas pasi
baigė. Darbininkai vaikščioja 
be darbo, o miestas pasken
dęs didelėj nešvaroj. Teko 
kalbėtis su keliais miesto gat
vių valytojais. Jie išsireiškė, 
kad algos labai mažos, niekas 
nenori už dyką dirbti. Miesto 
majoras McKelden dar nori 
pakelti taksus ant visų pasi
linksminimų.

Kaip majoras McKelden 
buvo išrinktas majoru, tai kal
bėdamas Sovietų Sąjungos pa
gerbimui mitinge kalbėjo ga
na progresyviškai. Bet pasta
raisiais laikais girdėjau kal
bant lenkų reakcijonierių su
rengtam mitinge. Kalbėjo 
plūsdamas Sovietų Sąjungą.

Majoro tarnystės laikas už 
metų baigsis. Baltimorės bal
suotojai turėtų pamislyti, už 
ką balsuoti, kaip ateis rinki
mai.

Dar čia reikia priminti, kad 
prez. Roosevelto laikais trijo
se miesto dalyse, slums vietom 
se, pristatė daug naujų na
mų. bet dar daug liko tų lau
žų, kurie netiktų riet gyvulį 
laikyti. J. Balsys.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
seniai mačius, žodžiu sakant, 
buvo malonu matyti skaitlin
gą Suvažiavimą, kad žmonės 
pasišventę važiuoti kelis šim
tus mylių svarstyt svarbius 
klausimus, kurie paliečia kiek
vieno darbininko gyvenimą 
ne tik dabar, bet ir ateity. 
Gal būt dar pirmu kartu Pitts
burgh© pažangieji lietuviai tu
rėjo tokį suvažiavimą. Garbe 
Chicagos draugams už prita
rimą šaukt suvažiavimą sun
kios industrijos mieste ir lie
tuviškų fašistų centre. Drau
gai chicagiečiai permato daly
ką, kad nereikia užmiršti ir 
tos vietos, kur sunkus darbas 
industriniai ir politiniai.

Suvažiavimas padarė gerų 
tarimų. Kad tik laimingai pa
vyktų vykint gyvenimai!. Bet 
jeigu visi d ėsi m pastanga^ 
bendrai dirbsim, tai turėsim 
naudą, nebus veltui laiko eik
vojimas. Svarbiausia, tai turi 
būt vieningas, nuoširdus dar
bas tarpe geros valios darbo 
žmonių. E. K. Sliekienė €

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

Gruodžio 11 d., įvyks Lietuvių 
Amerikos Ukėsų Kliubo mėnesinis 
susirinkimas, 7:30 v. v. Kliubo sa
lėje, 2 West 22nd St. Visi nariai yra 
kviečiami būtinai ateiti į susirinki
mą. Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo delegatas išduos raportą ir 
turim keletą nebaigtų reikalų galu
tinai aptart, nes toliau atidėliot 
negalima. — Jonas Zaleckas, pirm.

(286-287)

NORWOOD, MASS.
Gruodžio 8 d., Liet. Salėje, 13 St. 

George Avė., įvyks turkių vakarienė, 
dainos, šokiai ir Raportas iš Demo
kratinių Lietuvių 2-ro Suvažiavimo. 
Raportuos vietiniai delegatai: E. 
Karalienė, J. Družienė, J. Grybas 
(kuris suvažiavime atstovavo Mass. 
Pažangiųjų Liet. Tarybą), W. Yur- 
kevičius, LDS 1 Apskr. Sekr. Dai
nuos Norwoodo Vyrų Choras, gros 
duetą, lietuviškas polkas ir kitokius 
šokius. Moterų Apšvietos Kliubo 
gaspadinės pagamins skanią vaka
rienę. Rengia Pažangios Norwoodo 
Org. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. — Bendras Drau
gijų Kom. (285-286)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 10 d., 7:30 v. v. Liet. Salė
je, 851 Hollins St. Draugai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti kaip 
tai: Rinksime kuopos valdybą 1946 
m. Visiems yra žinoma, kaip nuo 
sumanios valdybos priklauso orga
nizacijos gerovė ir kultūrinis jos bu- 
jojimas. Bus išduotas raportas iš 
2-ro Liet. Dem. Suvažiavimo. Katrie 
dar negavote knygą Bernardo Gave
lio Klaida, šiame susirinkime galė
site pasiimti. — J. Deltuva, sekr.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO AMODEO
527 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 10852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Louis Place, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA SARACGO
32 Louis PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1837 has been issued to the undersigned 
to sell wine. & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 545 Metropolitan Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENT J. FEDERICO
545 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

BUY VICTORY BONDS!

MATEUŠAS SIMONAVlill-
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
/ynaų geniausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražia 
Įruoštas atskirai 
kambaitys ūžė j imu 
grupėms.. Nedėį 
liomis atdaras nu< 
1 valandos diena 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveltėtlo stoties. Tel EVergreen 4-950#
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Egzaminuojant Akis 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Drs. Stenger & Stenger
' Optometrists
394-398 BROADWAY

BROOKLYN, N. Y.
Tel. ST. 2-8342 .
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NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1312 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 263 Riverdald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM KLEINMAN & LOUIS LEVINE 
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4908 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARNEY BAR & GRILL 
4908 Third Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10840 lias been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at Tetail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
754 Marcy Avenue, Borough of ' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK JEFFERSON
754 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 16045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GASPON PIERSON & MAX FRAENKEL 

(Club 880)
880 Jamaica Ave., Brooklyn. N Y.

VYRAI
VALYMUI ŠALDYTUVINIŲ 

VAGONŲ

66c Į VALANDĄ
LAIKAS IR PUSĖ PO 48 

VALANDŲ
FRUIT GROWERS 

EXPRESS COMPANY
PENNSYLVANIA R. R.

MEADOWS YARDS

HARRISON TURNPIKE
SOUTH KEARNY, N. J.

(291)

x VALYTOJAI
Pagelbėjimui Superintendent. Priimsime ir 

senyvą vyrą. Geri namai, gera alga, 
nuolatinis darbas.
peter Miller,

2545 OLINVILLE AVE., BRONX, N. Y.
_____________ (287J

KARČIŲ SKYRIUJE— 
GARBARNftS DARBININKAI 

Su ar be patyrimo
Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir 4 P.M.

ZIEGEL EISMAN CO.
99 Frelinghuysen Ave., Newark, N. J.

(287)

PRODUKCIJOS 
MOULDERIAI IR 
PAGELBININKAI

Prie Bronze ir Aluminum Darbo
Viršlaikiai

SCOTT FOUNDRY
32 SCOTT AVENUE 

BROOKLYN
(287)

APVALYTOJAS. Patyręs ar be patyrimo. 
Toksai, kuris norėtų padėti savininkui apart- 
mentinio namo. Nereikia pečiaus kurianti. 
Pradžiai $100 j mėnesj, prisideda kambarys.

EDWARD COHN. 47-51 40TH STREET, 
LONG ISLAND CITY.

Skambinkite vakarais STILLWELL 4-3619.
(286)

SUPERINTENDENTAS 
Patyręs

Gera alga ir 4 kambariai. Uždirbąs ekstra 
pinigų, jei mokės inaliavoti.

Skambinkite vakarais CLOVERDALE 8-1215.
(286)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA 
MERGINŲ 

Visokių Rūšių 
Darbams

{skaitant

Sekretorystės
Darbą

Nuolatinis Darbas

KREIPKITĖS

FAWCETT
PUBLICATIONS

22 Putnam Ave.

Greenwich, Conn.

(286)

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

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

Buy More Bonds
NOTICE is hereby given that License No. 
L 5129 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1108 Avenue P„ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOHN P. McCORMlCK 
CHARLES IL YOUNG

1108 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5060 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 545 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
FRANCIS P. LYNCH & ROSE M. TORTORA 

(Court Liquor Store) a'
515 Court St.. ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5050 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor al retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control laiw' 
at 1382 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

LOUIS J. (ANTONI
1382 Bay Parkway, Brooklyn. N. Y. K*

NOTICE is hereby given that. License No- 
L 866 has liceti issued to the und<.lsigned 
to sell wine & liquor st retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control l«aw 
at 1698 Flatbush Ave.. Itoixmgh of Brooklyn, 
County of Kings, to l»c consumed off the 
premises.

FRANK PALS
1698 Flatbush A'e . N
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Nepamirškite Kišeniuje 
Tikietą ir Bankietą

East New Yorko-Richmond 
Hill LDS-LLD kuopų metinis 
bankietas-vakarienė įvyks jau 
šio šeštadienio vakarų, gruo
džio 8-tą, Andersen salėje, 
948 Jamaica Ave., tarp Cy
press Hills ir Elderts Lane sto
čių ant BMT Jamaica linijos.

Priminiau dėl to, kad jūs, 
taip, kaip ir aš, mėnesiais iš' 
anksto tų rūpestingų žmonių' 
apteikti tikintais, galėjote už-i 
miršti tuos-už tikietą sumokė-' 
tus $2 ir patį tikietą, per tą i 
laiką patekusį jau į keliasde-j 
šimtą kišenių ar stalčiaus 
kampą. Eisiu.

Michael Bracato, 36 m., ve-; 
dęs šešiolikinę be jos motinos 
leidimo, sulaikytas teismui po 
$1,500 kaucija. [

New Yorko CIO Unijos 
Veiks į Kongresmanus c o

Didžiojo New Yorko CIO 
Taryba savo posėdyje pereitą 
ketvirtadienį nutarė veikti į 
kongresmanus, kad nedaleisti 
Trumano pasimojimą prieš 
streikus įvykinti gyvenime. ■

Taryba nusitarė organizuo
ti delegacijas į Washingtona 
lankytis pas kongresmanus su 
prašymu atmesti Norton bilių, 
kuriame yra išreikšta Truma
no planas neleisti streikų. O 
streikas, kaip jau visiems ži
noma, yra vienintelis darbinin
kų įrankis kovai už žmogaus 
teises ir sąlygas darbuose.

CIO Taryba taipgi priėmė 
plačią veiklos programą para
mai automobilistų streiko. 
Taipgi girdėjo raportus apie

artėjančius streikus plieno ir 
elektriškų radijų išdirbystėse. 
Ir apie artėjančius vietinius 
streikus — transportininkų 
prieš Third Ave. Railway ir 
American Communications As
sociation prieš Western Union.

Kaip Rems Automobilistus

Planuota masiniai pikietuoti 
General Motors Bildingą ir 
raštines visose miesto apskri
tyse. Rinkti aukas, iš kurių 
nusiųsti visiems šioje apylin
kėje esantiems General Mo
tors streikieriams po kalėdinę 
beskę dovanų ir jų vaikams 
žaislų. Taipgi vesti švietimo 
kampan i.ią, informuoti i visuo
menę apie streiką.

Filmos-Teatrai

Third Avenue Streikas 
Prasidės Pirmadienį
Transporto Darbininkų Uni

ja, CIO, davė/Third Ave. li
nijų savininkams dar vieną 
progą apsisvarsty'ti. Laiko 
duota iki ateinančio pirma
dienio. Jeigu darbininkų rei
kalavimai nebus išpildyti, dar
bininkai pradės išeidinėti iš 
darbų pirmadienio pusiaunak
tį.

Streikan išeitų 3,600 darbi
ninkų. Jam pritarė, jį nutarė 
didelė didžiuma darbininkų, 
susirinkę dieninių ir naktinių 
atskiruose mitinguose. Tos fir
mos raštinių darbininkai taip
gi nutarė prisidėti prie Trans
porto Darbininkų Unijos.

Gaisre 5 aukštų bildingo 203 
Centre St., New Yorke, sužeis
ti 7 gaisragesiai.

Paštas Praneša
Brooklyno pašto viršininkas 

Frank J. Quayle pataria siun- 
čiantiems Kalėdų dovanoms 
vertingesnių dalykėlių juos 
apdrausti. Paštas neatsako už 
neapdraustus siuntinius, jeigu 
jie pražūtų, būtų iš .jų kas iš
vogta kelyje ar sugadintų.

Apdraudimo mokestis yra 
pagal įkainavimą siuntinio.

Nuo 1c iki $5—3c.
Nuo $5 iki $25—10c.
Nuo $25 iki $50—15c.
Nuo $50 iki $200—25c.
Tos mokestys už apdraudą 

damokamos virš to, kiek jau 
sumokėjot už paprastą per
siuntimą. O norintis gauti pri
ėmėjo pasirašytą kvitą atgal 
d amok a dar 4 centus ekstra.

/

Išteisino Žmogžudystėj
Įkaitintą Žmoną

The Theatre Guild Perstato

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

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille 

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30. Popiet Ketv. Ir SeSt. 2:30

Nicholas Fomkin, 16 m., 
1 233 Huron St., Greenpoint, 
teisme sakėsi nekaltas nušovi
me jaunuolės Susan Scanga 
pereito lapkričio 20-tą.

Mrs. Steffanie Comando, 
dviejų vaikų* motina, kaltinta 
žmogžudystėje, tapo džiūres 
teismo * išteisinta.

Moteriškė teisme liudijo, 
kad pereito rugsėjo 7-tą jinai 
pasakius savo vyrui, jog jai 
pranešta, kad jis turįs reikalų 
su kita moterim. Vyras už tai 
ją žiauriai sumušęs ir ji ne- 

: atsimenanti, kaip tose imtynė
se ji sužeidusi savo vyrą. Ka
da atsipeikėjusi, ji pamačiu
si vyrą su peiliu krūtinėje. 
Tada išbėgusi šaukti pagalbos, 
bet jis už valandos mirė.

Kiti liudininkai sakė, kad 
jie abu buvę laikomi gero po
būdžio žmonėmis.

Teisėjai tarėsi tik pusę va
landos. Jie nusprendė, kad ji
nai žmogžudystę papildžiusi 
neapgalvotai, staigiame sukrė
time ir savęs gynime, dėl to 
neatsakominga už tai. Išgirdus 
nuosprendį, Mrs. Comando 
apalpo.

žmogžudystės laiku šeima 
gyveno 560 Driggs Ave., 
Brooklyno.

Jau Ruošiamasi Lepino 
Sukakčiai Minėti

Lenino sukakties minėjimas, 
rengiamas Komunistų Parti
jos, įvyks sausio 15-tą (po 
Naujų Metų), antradienio va
karą, didžiajame Madison 
Square Garden, 8th Ave. tarp 
49th ir 50th Sts., New Yorke.

Komunistų kliubai jau i yra 
apsirūpinę tikietais. Visi pra
šomi juos įsigyti iš anksto, nes 
kliubai turi už juos atsiskai
tyti gerokai pirm masinio mi
tingo.

Komunistai tikisi, jog dar
bo žmones i)’ ją draugai pasi
rūpins mitingo sėkmingumu, 
kadangi Leninas buvo visą 
darbo žmonių ir liaudies va
das, no vieną tik komunistą. 
Jo mokymai ir šiandien tebe- 
rodo visiems išeitį sunkiose ir 
painiose padėtyse. Tad Leni
no mitingo rengėjai tikisi, kad 
didžiuma tikietą bus išpirkti 
iš anksto, tuomi užtikrinant, 
kad Gardenas bus pripildytas.

Tik i etų kainos (įskaitant 
taksus) yra 50c, 80c, $1,
$1.50 ir $2. Gaunami pas lie
tuvius kliubiečius.

L. K. N.

Criterion Teatre Gera Filma
Dabar rodomoji filmą “The 

Last Chance” yra jaudinanti, 
įspūdinga matyti ir turi visuo
meniškos reikšmės. Ji atvaiz
duoja patekusių nacių belais
vei! talkininkų piliečių pastan
gas pasprukti iš koncentraci
jų .ir jų tuos pavojingus kelius 
į laisvę. O laisvės, kaip žinia, 
milionai žmonių nebepasiekė.

Teatras randasi prie Broad
way ii* 45th St., New Yorke.

_______ 9

Radio City Pradėjo Kalėdinę 
Programą

Didysis teatras, 6th Ave. ir 
50th St., New Yorke, pradė
jo tradicinę, kas metai persta
tomą šventišką programą sce
noje, paremtą religiniais mo
tyvais. Ir pradėta nauja fil
mą “The Bells of St. Mary’s.”

.--- 4----
Muzikališkieji Scenos 

Veikalai
“Carousel” ir “Oklahoma,” 

vaidinami Majestic ir St. 
James Teatruose, 44th St., į 
vakarus nuo Broadway, jau 
parduoda tikietus pamatymui 
tų veikalų Naujų Metų vaka
rą.

Svarstys Miesto 
Biidžetą

Miesto Taryba paskelbė, 
kad pirmas viešas posėdis 
svarstymui New Yorko miesto 
budžeto sekamiems metams 
įvyks gruodžio 17-tą, 2 vai. 
po pietų, City Council posė
džių salėj, City Hali.

Viešuosiuose posėdžiuose bi
le kuri pilietinė organizacija 
gali, išstatyti savo atstovus 
kalbėti už ar prieš bile kurią 
paskyrą, už padidinimą, nu-

MIRĖ
John Kamarauskas, 50 m. 

amžiaus, gyveno Seaview Ligo
ninėj, S. L, toje ligoninėje ir 
mirė gruodžio 5 d. Kūnas pa
šarvotas J. Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave., Brooklyno. 
Laidotuvės įvyks 10 vai. ryto, 
gruodžio 8 d., šv. Kazimiero 
kapinėse. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. J. Garšvos 
laidotuvių įstaiga.

mažinimą ar atšaukimą bile 
kuriai įstaigai planuojamos 
skirti sumos.

USA - USSR
“Stiprinimas Taikos”

— Per Draugišką Pag eibei 
Konstrukcijai

Grui°fio Madison Sq. Garden
DEAN VIRGINIA GILDERSLEEVE,

ir kiti žymūs kalbėtojai
FREDERICK MARCH—Dramatiškas aiškintojas

STAGE, SCREEN, RADIO STARS

The Theatre. Guild’s Muzikalis 
Pasisekimas

OKLAHOMA!

ŠOKIAI AGNES de MILLE

Muzika Richard’o Rodgers 
žodžiai ir Dainos Oscar Kammerstein 2-jo 

vadovybėje Rouben Mamoulian

HAROLD JOSEF
KEEL BULOF

BETTY JANE RUTH
WATSON WESTON

ST. JAMES THEA. W. 44th 
Popiet Ketvirt. ir fteštad. 

ATVĖSINTAS ORASDOROTHY LAMOUR 
ARTI RO DE ( ORDOVA 

“Masquerade in Mexico” 
su PATRICK KNOWLES 

ANNA DVORAK
❖ Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj 

Žymusis Metų Orkestras!
TONY PASTOR ir Jo Orkestras 

The Nonchalant—Raul ir Eva Reyes 
ir Extra Patrauklus Priedas: 

MARION HUTTON

PARAMOUNT

“THE DOLLY SISTERS”
Betty Grable • June Haver • John Payne 
su S. Z. Sakall • Reginald Gardiner •

Sig Human
* Ir dar šauniausias mieste vaidinimas 

scenoje su žvaigždėmis *
CARL RAVAZZA • BEATRICE KAY, 

“Gay Nineties Girl” •
DfWV 7th Ave lr 50th st- 
l\tJA I New York

MATYK VISUS NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ TUDŽIUS!
MATYK naujausių filmų iš Nuremberg© teismo! MATYK Hitlerio šaikų teisme! MATYK 
8 Nacių numarinimų už J. V. lakūno užmušimų! MATYK Jankių sušaudomus 3 Nacių 
šnipus! MATYK, kaip Hirohito pasako savo bočiams apie karo prakišimų! MATYK 
specialų filmų, Variety Views, Filmų, “Village of the Past.” Išgirsk naujausių žinių 

Foiumų. “Errand Boys or Law Makers” ir apšvietos ir sporto filmas!
Matyk išsivysiančių istorijų, puikiausius judžius mieste!

EMBASSY NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY IR 46 ST.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

Žavinti filmą, pilna neužmirštamų dainų ... nesulaikomo juoko . .. 
širdį šildančios simpatijos . ..

BING CROSBY * INGRID BERGMAN 
LEO McCAREY’S

“THE BELLS OF ST. MARY’S”
su HENRY TRAVERS • WILLIAM GARGAN

IR MUSIC HALL’S PUIKUS KALĖDINIS VAIDINIMAS SCENOJE 
"THE NATIVITY"--pagarsėjusi Kalėdinė Programa ir "HEIGH HO 1”, smagi 

šventadieniška fantazija, diriguojama Ixjonidoff’o, su Simfonijos Orkestru.
vad. Charles Previn.

“ŽYMIAUSIA FILMĄ ŠIEMET! GYVAI VAIZDUOJA ŽMONIJOS 
KANČIAS IR BESTIJISKUS NACIŲ DARBUS. TAI JUDIS, KU
RIO NIEKUOMET NEUŽMIRŠITE! JUS TURITE JĮ PAMATYT!’’

Policistas Taikliai 
Šaudęs

Kada policistas šaudo, jis 
turi pataikyti, arba bus bėdoj. 
Policistas Edward G. Fritz 
aną dieną buvo panašion bė
don patekęs, nors, kaip vėliau 
pasirodė, be reikalo.

Kada buvo plėšikų nušautas 
Al Davis, buvęs kumštininkas, 
prie karčiamos Brownsvillej, 
jam kovojant prieš užeigon 
atėjusius plėšikus, niekas • iš 
plėšikų nebuvo nušautas. O 
policistas Fritz pasitaikęs ten 
būti, kada atėjo plėšikai. Nors 
jis buvo ne pareigose, civili
niuose drabužiuose, bet jis tu
rėjo savo tarnybinį revolverį. 
Jis sakėsi visus šūvius iššau
dęs, bet viršininkams vistiek 
atrodė, kad jis ne širdingai 
kovojęs plėšikus. Jį suspenda
vo.

Tačiau už tūlo laiko areš
tuotas jau buvęs kalėjime Vin
cent Giaraffa, 23 m. Jo spran
de rado7 tebenešiojamą vieną 
iš Fritz’o kulkų. Nuo policisto 
suspendavimą nuėmė. Dar vė- 

i liau atėjo žinia, kad Kansas 
City areštuotas David Dona
hue, 17 m., buvęs su Giaraffa 
tame apiplėšime. Jo nugar
kaulyje irgi rasta kulka. Be 
to, anot policijos, Donahue sa
kęs, kad jo brolis Russell irgi 
turėjęs vieną kulką šone, bet 
pats peiliu išpjovęs.

Mrs. Minnie Smith, 380 Ri
verside Drive, N, Y., pasimo- 
kėjo $150 bausmės už neap- 
šildymą apartmentų, kuriuos' 
jinai išrendavoja, kaipo apšil
domus.

ANNA ISTOMINA
balerina Leonide Massine vei
kale “Ballett Russe High
lights/* Mosque Teatre, New- 
arke, gruodžio 8-tą. Perstato 
po piet ir vakare.

Roxy Teatre Pasilieka 
“Dolly Sisters”

Tos “Sesutės” pereitą tre
čiadienį pradėjo ketvirtą sa
vaitę. žvaigždžiuoja Betty 
Grable, John Payne ir June 
Haver. Scenoje irgi pasilieka 
ta pati-programa. Teatras ran
dasi prie 7th Ave. ir 50th Sjt., 
New Yorke.

Embassy Teatruose Žinios iš 
Nacių Teismo

Embassy Newsreel Teatruo
se, esančiuose 42nd, 46th,
50th ir 72nd St., New Yorke, 
rodomos filmos iš nacių karo 
kriminalistu teismo Nurembur- 
ge, Vokietijoj.

Paramount Teatre
Prie Times Square, tebero- 

do linksmą filmą “Masquara- 
de in Mexico,” su Dorothy La
mom’ ir Artūro De Cordova. 
Taipgi yra scenos aktai.

Stanley Teatre
Dabar rodo dvi puikias fil

mas “Professor Mamlock” ir 
“Gypsies.”

rengia American Society for

RUSSIAN RELIEF, INC.
$.85, $1.20, $1.80, $2.40, $3.00

TTKIFTAI’ New York Russian Relief. 5 Cetinr ’St. 
j zt. . 3-2400)

PARDUODAMI: Russian Relief Workroom, 35 West 35 Street
Ixical Russian Relief Headquarters

Užsisakykite Dabar Šventėms Likerių
P 21S

GRAND ST. EXT. WINE & LIQUOR STORE
SABLE & MOSKOWITZ, Props.

176 Grand St., Extension Brooklyn, N. Y.
Niekur Nerasite Geresnės Vertybės 

Visų Populiariškųjų Rūšių
Degtines, Vynai, Importuotos Brandies, Rūmas, Cordials, Konjakai.

SPECIALES KAINOS Ant Vynų, Rūmų Ir Cordials (Šventėms.
Vengkite Paskutinės Minutės Skubinimą—šapinkite Anksti!

Speciales Atydos Kreipiame I Vedybas ir Parengimus
MES PRISTATOME Į NAMUS

Saugumo Taryba Prašo 
Būti Atsargiais

Kalėdinis, sezonas Ameriko
je visuomet yra surištas su 
daugeliu nelaimių namuose, 
nuo kurių nukenčia ne tik pa
tys nęatsargieji žmonės, bet 
ir tūkstančiai kitų. Ir sunaiki
nama labai daug turto. Did
žiojo New Yorko/Saugumo Ta
ryba, per savo prezidentą 
Frank L. Jones, dėlto pataria:

Apžiūrėti medinius žaislus 
ar juose nėra atplaišų, o me
taliniai, kad būtų apvaliais 
kampais ir įvyniotais kraštais. 
Mažiems vaikams neduot stik
linių ar galimų praryt.

Vartot nedegamus papuoša
lus eglaitėms ir abelnai na
mams.

Niekad nedegint ant eglai
tės žvakučių.

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 

į.' padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
esant ir 

tokio

JONAS STOKES
512 Marion St.,'Brooklyn, 

Kampai Broadway Ir Stone At*.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

uteiČiuB «u naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS- 9 ryteV ALAIN DUS. į x_ 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tamo Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais i n . „ -- 
Trečiadieniais > Ę' JJ- 
Penktadieniais ) 6*8 P’ M’

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

t,
Ii 3$

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,
\ Jules, Jurgensen, JEB

mxnunfTL61 rt
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ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y I
TeL ST. 2-2173 ATDARA VAKARAIS J




