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Albanijoje Įvyko liaudies sei
mo rinkimai, apie kuriuos jau 
buvo pas mus rašyta.

Albanijos liaudies prieša
kyj stovi viduramžis, 6 pėdų 
aukščio vyras, Enver Hoxha 
(ištark: Hodžia), Albanijos 
Titu ir Albanijos Stalinu vadi
namas.

Mokytojas pagal profesiją, 
Enver Iloxha per metų eilę 
buvo griežtas anti-fašistas, to
dėl senoji karaliaus valdžia 
neleido jam žmonių mokyti.

Kai Albanija buvo Mussoli- 
nio govėdų okupuota, 
organizavo kovotojų 
slapstėsi aukštuosiuose 
kalnuos i)- iš ten puol 
tus.

Mussolinis siūlė didelius pi- Konferencijos rezoliucijų 
pristatytų komisija vienbalsiai patiekė 

rezoliucijas, kuriose reika-
* l ištraukti Amerikos 

Chinijos ir

Hoxha 
būrius, 

šalies

New Jersey ir Mass. ANGLAI RUOŠIA IRANO PERVERSMĄ■i

CIO Smerkia Prez 
Trumano Politiką

AMERIKONAS NUŠOVĘS SO
VIETINI KAREIVI NURN-

BERGE, VOKIETIJOJ *
Newark, N. J. — New 

Jersey valstijos CIO unijų 
konferencija pasmerkė pre- 
zid. Trumano siūlymą kon
gresui išleist įstatymą strei- 

!ko teisei pakirsti.

nigus tam, kuris
Hoxhą gyvą arba negyvą.

Bet likimas nulėmė taip, lauja 
kad pats Mussolinis buvo pa- kariuomenę iš 
kabintas kojomis aukštyn Mi- atsteigti trijų didžiųjų tal- 
lano aikštėje, o Hoxha pasili
ko gyvas ir atsistojo savo

Morgenthau Peikia 
Potsdamo Sutar
ties Laužytojus

I

Anglija, Girdėt, Stengiasi Įtraukt 
Iraną j Mahometoniškų Tautų

Bloką prieš Sovietų Sąjungą

GEN. PATTON PAVOJINGAI 
SUŽEISTAS AUTO. NELAI

MĖJ, VOKIETIJOJ
I

s

i
Cincinnati, Ohio. — Bu

vęs Jungtinių Valstijų iždo 
sekretorius Henry Morgen
thau kritikavo prez. Tru
mano valdžią, kad jinai ne
vykdo trijų didžiųjų talki
ninkų sutarties, padarytos 
Potsdame kas liečia Vokie
tiją. Kalbėdamas Hebrajų 
Union Kolegijoj, Morgen
thau priminė, jog dabar, 
bandoma sukiršinti didžiuo
sius talkininkus, ir pabrėžė:

“Vienintelė taikos viltis 
yra stiprioje santarvėje 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Rusijos.”

Nevykdant Potsdamo su
tarties iš Amerikos pusės, 
/‘visas taikos planas atsidu
ria pavojuj; tai didžiausias 
mums pavojus šiuo laiku”, 
sakė Morgenthau.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos armijos trokas 
smogė į šoną automobiliui, 
kuriuo važiavo generolas 
George S. Patton/ Tapo pa
vojingai sužeistas Pattonui 
nugarkaulis ir apdaužyta 
galva. Dėl nugarkaulio sma- 
genų pažeidimo, generolas 
neteko jausmo kojose, ku
rioms gręsia paralyžius.

Gen. Patton, buvęs Tre
čiosios amerikonų armijos 
komandierius, yra 60 metų 
amžiaus.

Nurnberg, Vokietija. — 
Tapo peršautas ir mirė so
vietinis kareivis Del Buben- 
ko, tarnavęs kaip šoferis 
automobilio, kurį naudoja 
Sovietų atstovai, dalyvau
dami byloje prieš nacius ka
rinius kriminalistus. Prieš 
mirdamas Bubenko sakė: 
“Mane amerikonas pašovė.”

Kulka kiaurai perėjo per 
Bubenko kūną. Ją dabar ty
rinėja amerikiniai šovinių 
žinovai.

gatvėmis. Įvesta aršiausia 
karinė šnipijada. Oficie- 
riams uždrausta net laikra
ščius skaityti.

“Yra daug faktų, nuro
dančių, kad tame dalyvauja 
kariniai Anglijos šnipai.”

Rėza Shahshahani, buvęs 
Amerikos Karo Žinių Įstai
gos (OWI) viršininkas Ira
ne, įspėjo, kad anglų valdi
ninkai ginkluoja pervers
mui pusiau laukines gentes.

Rėza iš savo pusės paste
bėjo, jog Sovietų Sąjunga 
nori, - kad jokia pašalinė 
valstybė nesikištų į viduji
nius Irano reikalus; Sovie
tai pageidauja, kad patys 
Irano žmonės pasirinktų 
sau patinkamą valdžią.

Amerikinis radijo komen
tatorius Johannes Steel 
praeitą ketvirtadienį sakė, 
jog Anglija stengiasi įstatyt 
Iraną į sąlydų mahometoni- 
škų tautų bloką prieš So
vietų Sąjungą.

Teheran,, Iran. — šešių 
asmenų “aukštesnioji ta
ryba”, vadovaujama prem
jero Abrahimo Hakimi, už
ėmė Irano valdžios vietą. 
Taryboje yra ir keturi bu
vusieji premjerai. Oficialiai 
skelbiama, jog ši taryba su
daryta vesti valdžios reika
lus todėl, kad Azerbaidžano 
sukilimas iššaukęs kritišką 
dalykų stovį.

I
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kininkų vienybę. 
Nutarta rinkti aukas

General 
va" Motors automobilių darbi

ninkams. Konferencija pa
arėme sumanymą vienyti1 
'darbininkus, farmerius ir. 
smulkiuosius verslininkus 
pažangiam politiniam veiki
mui.

tau
tos priešakyje, kaipo jos lais- streikuojantiems
vintojas, kaipo josios 
das!. . .

Albanijoj, kaip ir kituose I 
Europos kraštuose, nūnai dva
rai dalomi bežemiams ir ma
žažemiams; šalies turtai su
valstybinti; liaudis prisikėlė ir 
kuria nauja, laimingą gyveni-;

‘ ; Boston, Mass. — Šios val-
Ir tame persiorganizavime, į stijos CIO unijų konfere'n- 

toje “tykioje revoliucijoje” icija pasmerkė prez. Tru- 
prieš kelerius metus pasaulyj, mano pasimojimą prieš dar- 
visiškai nežinomam Hoxhai bininkų teisę streikuoti ir 
tenka vaidinti patsai žymiau-;nutarė stiprinti Politinio 
sias vaidmuo! (Veikimo Komitetą.

Sic transit gloria mundi! . . . * ----------------------
N timber g. — Hitleris bu

vo įsakęs naciam sumušti 
Sovietų Sąjungą pirma, ne
gu Angliją, kaip rodo do
kumentai.

Demokratinių Lietuvių Su
važiavime Pittsburghe minė
jau apie fašistinio lenkų kon- 
gresmano O’Konskio su kun. 
Balkumi vadovaujamą “Pa
saulinę Teisių Biliaus Sąjun
gą.”

Pasirodo, kad pats Balkū
nas apie tai pasakė “spyčių” 
“visuotiname kongrese” Čika
goje.

O’Konskis su Balkūnu, ei
dami išvien su estais, latviais, 
serbais, vengrais i.
fašistais,* pasimojo i_____
demokratija įkurti. nius ir ūkinius ryšius

Atrodo, kad jie bus gero-J Franko fašistų valdžia 
kai pavėlavę: jų “demokrati- 'PaniJOj.
ja” galėjo, klestėti hitlerinėje Masinis susirinkimas 
Vokietijoje, mussoliniškoj Ita- (g|no Angliją padėti atsikur- 
lijoj, smetoninėje Lietuvoje.'įj Ispanįjos respublikai.
Bet to visko jau nebeliko!

Vienintelė jiems dar viltis: i 
Ispanija, Portugalija ir Ar
gentina. Bet ir ten okonskinė- 
balkūninė demokratija neilgai 
tegyvuos, — liaudis ir ten lai
mės!

Balkūnas, matyt, sieksis 
įtraukti į savo sąjungą to
kius “demokratus,” kaip Sme- 
tonukas, Karpiukas, ir visus iš 
Berlyno Hitlerio čion prisiųs
tus ponelius ir panas.

Sutraukyt Ryšius su 
Franko! Šaukia Augiai
London. — 120 Anglijos 

i seimo atštovų pareikalavo, 
ir’slavokafs 1 valdžia tuojau sutrau- 

pasaulyje hytų diplomatinius, prekybi-

ra-

Gelžkeliečiai Reikalau
ja 30 Nuoš. Priedo

Lordai Paliuosuosią 
Brooklynietį Vokie
čių Propagandistą

London. — Anglų teis
mas buvo nusmerkęs Wil- 
liamą Joyce, , vadinamą 
Lordą Haw-Haw, kaip išda
viką, ir gręsė jam kartu
vės. Nes Joyce per nacių 
radiją vedė propagandą 
prieš Angliją ir kitus talki
ninkus karo metu. • Už tai 
naciai mokėdavo jam $3,000 
algos per mėnesį.

Nusmerktas Joyce davė 
apeliaciją Anglijos seimo 
lordų rūmui. Jis įrodė, kad 
yra gimęs Brooklyne, • N. 
Y., tai negalįs būti nubaus
tas kaip Anglijos Išdavikas. 
Dabar neoficialiai praneša
ma, kad lordų rūmų, teis
mas todėl panaikins išdavy
stės nuosprendį prieš Wm. 
Joyce ir nutars grąžins jį į 
Ameriką. Tokiame atsitiki
me Joyce būtų Amerikoje 
teisiamas ir baudžiamas.

Anglų Organizuojamas 
Perversmas

Tass, sovietinė žinių a- 
gentūra, padavė sekamą iš
trauką iš Teherano laikraš
čio Rakhabar:

“Reakcininkai ir imperia
listai skleidžia išgąstį, ruoš
damiesi padaryt perversmą 
valdžioj. Jie sėja visokiau
sius pasakiškus gandus. Ge
nerolo Arphos, Irano gene- 
ralio štabo vado, tankai ir 
šarvuoti automobiliai kas 
naktį važinėja Teherano

Iranas Išpučia Azer
baidžano Sukilimą, 

Sako Sovietai

U

Du Vengrijos Ęx-Ministeriai 
Nusmerktf Mirti

Italijos Ministerių Kabinetas 
Sudarytas iš Socialistų, Komuni
stų, Katalikų ir 3 Kt. Partijų

Š. m. gruodžio mėn. 15 d. 
Maskvoje ivyks trijų didžių
jų valstybių užsienio reikalų | 
ministerių konferencija.

Tenka manyti, kad ji 
pasekminga. Pasimokę iš Lon
dono konferencijos nepasise
kimų, suvažiavę ministerial 
pradės “iš kito galo” reikalus 
tarti ir spręsti.

Reikšmingas yra tas faktas, 
kad konferencija Įvyks Mask
voj. Antra: kad tai mūsų 
tybės sekretoriaus Mr. 
nes’o sumanymas.

Chicago.—Geležink. dirb- 
tuv. darb. unijos reikalauja 
pakelt algą 30 nuošimčių, 
“kartu su milionais kitų 
Darbo Federacijos ir CIO 
darbininkų.” Kitą antradie
nį prasidės tų geležinkelie
čių derybos su kompanijų 
'atstovais.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų liaudies teismas 
nusmerkė pakart buvusį 
švietimo ministerį FePencą 
Rainissą už bendradarbiavi
mą su hitlerininkais karo 
metu ir už Vengrijos išda
vimą.

Neoficialiai pranešama, 
kad nusmerktas mirt ir bu
vęs Vengrijos 4 premjeras 
Ferenc Szalasi, vadinamas 
“vengrų tautos Hitleriu.”

Roma. — Krikščionių de
mokratų vadas Alcide de 
Gasperi sudarė naują Itali
jos ministerių kabinetą, iš 
šešių Tautos Laisvinimo 
partijų, kada, pagaliaus, ir 
liberalai sutiko dalyvauti 
Gasperi’o valdžioje. '

Ministerių Kabineto 
Sudėtis

Naują jame ministerių ka
binete kiekviena partija tu
rės po tris savo žmones ir 
vieną nepartijinį, admirolą 
Raffaele de Courten, laivy
no ministerį.

De Gasperi bus premje
ras ir užsienio reikalų mini
steris.

Socialistai — vice-prem- 
jeras Pietro Nenni, vidaus 
reikalų Giuseppe Romita ir 
darbo Gaetano Barbares- 
chi.

Komunistai — teisingumo
ministeris Palmiro Togliat- kontrolę DDT.

ti, finansų Mauro Scocci- 
marro ir žemdirbystės Fau
sto Gūllo.

Krikščionys demokratai 
(katalikai), apart de Gas- 
perio, — bus pramonės ir 
prekybos ministeris 
vanni Gronchi ir paštų 
rio Schelba.

Akcionistai —• šalies 
ta tymo ministeris Ugo 
Melfa ir du kiti. j

Liberalų — karo ministe
ris Manlio Brosio ir du kiti.

Oro jėgų — Mario Cevo- 
lotto, darbietis demokratas, 
ir du -kiti.

Šis ministerių kabineto 
sąrašas pristatytas kara
laičiui Humbertui,

Gio- 
Ma-

ats-

kara
liaus pavaduotojui. Jis tu
rės ministerių sąstatą už-

bus Amerikonai Sunaikino Chiniečių
Kaimą del To, jog Kas tai 

Šaudė į Jankių Marininkus

vals- 
Byr-

Matysite, 
bus pradėta skandalyti, jog 
Amerika ir Anglija nusilenkia 
Tarybų Sąjungai.

Lietuviški fašistai ir jų tal
kininkai kūliais versis, bepul- 
dami konferenciją, kuri, beje, 

• gali iškirsti jiems nemažą 
šposą.

Kaip ten bebūtų, aš esu Įsi
tikinęs, kad gyveniman bus 
pravesti ne “visuotino kongre-

Tientsin, Chinija.— Ame
rikos marininkų generolas 
Keller E. Rockey paskelbė 
tokį ‘ formalį pranešimą:

Du amerikonai marinin- 
kai kur ten šiaurinėje Chi- 
nijoje medžioję kralikus. 
Du chinai be įspėjimo šovę, 
ir vienas marininkas liko 
nušautas, o kitas sužeistas. 
Šovikai, girdi, pabėgę j ar
timąjį kaimą.

Marininkų oficierius pa-

neužilgo ir vėl

so” pageidavimai, bet Demo-

PittsburgĮie!

per 
tuos 

du chinųs. Praėjus pusei 
valandos, amerikonai bom
bardavo kaimą, paleisdami 
i ii 24 šovinius iš minosvai
džio. - •

Associated Press pridu
ria:

“Patyrę amerikiniai ko- 
vūnai sakė, jog kaimas bū
tų visiškai nušluotas, jeigu, 
visi 60-milimetriniai mino
svaidžių šoviniai būtų tie
siog į jį pataikę.”

reikalavo, kad kaimas 
pusę valandos išduotų

Pirkite Pergales Bonus!

kainųOPA panaikino

Kada Jack Maurer, kare buvęs sužeistas marinas, 
buvo ant Guadalcanal, jis buvo didvyriu. O dabar, be
darbis, benamis, paliegęs, žmoną ir kūdiki patalpinęs 
draugą pastogėje, jis Įsitaisė palapinę Camden’e, N. J., 
pasiryžęs kovoti už progą sau ir kitiems dar pagyventi 
žmoniškai.

Washington. — Sovietų 
vyriausybė, atsakydama į 
Jungtinių Valstijų notą kas 
liečia Iraną ir tautinį judė
jimą iraniškame Azerbai
džane, pareiškė:

“Jūsų pranešimas apie 
ginkluotą sukili
mą šiauriu iame Ira
ne (Azerbaidžane) nesutin
ka su tikrenybe. Paskutinių 
dienų įvykiai ne tik nėra 
ginkluotas sukilimas, bet jie 
ir neatkreipti prieš Irano 
valdžią.

“Azerbaidžano gyventojai 
nori tautinės savivaldybės 
Irano valstybės ribose. Jie 
turi ir savo kalbą, skirtin
gą nuo persų (iraniečių) 
kalbos.”

Į JAPONIJĄ BŪSIĄ 
SIUNČIAMI RAUDON
ARMIEČIŲ DALINIAI
Tokio. — Vienas talkinin

kų valdininkas sakė, kad po 
naujų metų į Japoniją at
vyks 20,000 sovietinės ka
riuomenės ir dalyvaus to 
krašto užėmime.

•1

CIO Kovoja už Nedarbo 
Pensijas Veteranams

New York. — žydų ko
mitetas atrado, kad ypač 
anglai blogai užlaiko žydus 
stovyklose Vokietijoj.

Irako Žmogžudystės Byloj 
Nušauti Trys Asmenys

Baghdad, Irakas. —Svei
katos inspektorius Hamid 
Ahmad ėjo į teismą, kur jis 
buvo kaltinamas už pačios 
nužudymą. Pačios brolis nu
šovė ateinantį Ahmadą ir

Brolio draugai ėmė šau
dyti į visas puses, kad galė
tų jos brolis pabėgti. Taip 
jie ir nušovė vieną polici
ninką ir Ahmado žmonos 
pusbrolį.

Buffalo, N. J. — čionai- 
tiniai CIO unijų vadai aš
triai smerkė tuos valdinin
kus, kurie stengiasi sulaiky
ti nedarbo pensijas strei
kuojantiems karo vetera
nams, kaip čia, taip ir Det
roite. Tie vadai pasipiktinę, 
jog pensijų reikale valdi
ninkai net blogiau elgiasi su 
buvusiais kovūnais, negu su 
šiaip streikieriais.

Lawrence, Mass., Mirė 
Antanas Aleksoms

Mirė Antanas Aleksoms, 
Laisvės skaitytojas ir geras 
rėmėjas. Jis visuomet ėjo 
su darbininkiška visuome
ne.
‘Antano kūnas pašarvotas 
pas Churloni, 14 Park St 
Draugai ir draugės, atlan
kykite !

S. Penkauskas

Pravda Ragina Jungt. Valstijas 
Ir Angliją Ištikimai Vykdyt 

Trijų Didžiųjų Sutartis
Maskva. — Sovietų kortinėse Valstijose ir Angli- 

munistų laikraštis Pravda ; joj yra žmonių, kurie ragi- 
šaukė Angliją ir Jungtines (na atšaukt net tą Jungtinių 
Valstijas Jaikytis trijų di- į Tautų Čarterio posmą, ku- 
džiųjų talkininkų vienybės i ris sako, jog reikia vienbal- 
su Sovietais ir ištikimai šio didžiųjų talkininkų suti- 
vykdyti Krymo-Jaltos ir kimo, jei siūloma pavartoti 
Potsdamo - Berlyno konfe- jėgą prieš bet kurį kraštą, 
rencijų nutarimus.

Pravda pastebėjo, kad to
ki laikraščiai, kaip New 
Yorko Times ir Anglijos 
Manchester Guardian, rašo, 
kad trijų didžiųjų talkinin
kų bendradarbiavimas po 
karo jau nesąs būtinai rei
kalingas. Negana to. Jung-

įtariamą kaip užpuoliką.
Pravda klausia:
“Kas pamatiniai permai

nė tarptautinę padėtį per 
kelis paskutinius mėnesius, 
kad reikėtų atšaukti tą 
punktą? Pakeitimo reika
lautojai atsako tik dviem 
žodžiais: atominė bomba.”
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Galėtų Būti Dešimties Metų Karas
Amerikiniai korespondentai Yenan 

mieste, demokratinės Chinijos centre, 
tarėsi su demokratinės Chinijos armijos 
viršininku generolu Yeh Chien-ying’u.

Generolas pareiškė: Jeigu Jungtinės 
Valstijos ir toliau rems reakcinį gene
rolą Chiang Kai-sheką ir iš to kils nami
nis karas Chinijoj, tai net jei jis tęstųsi 

•ir 10 metų, niekas negalės sumušti Chi
nijos demokratijos. Greičiau iš to kils 
trečias pasaulinis karas, negu ten reak
cija laimės.

Generolas Yeh Chien-ying’as sirfarkiai 
kritikavo Jungtines Valstijas už teiki
mą pagalbos reakcijai ir tuomi drąsini- 
mą generolo Chiang Kai-sheko į nami
nį karą. Jis sakė: laikas padaryti atitin
kamas išvadas iš to, kad generolas 
Chiang Kai-shekas per dešimtį metų, 
nuo 1927 iki 1937 metų, kariavo išnaiki
nimui “komunistų” Chinijoj ir nelaimė
jo. O pirmiau Chinijos komunistai buvo 
silpnesni.

Dabar, jis sakė, Chinijos komunistai 
susijungė su demokratais, jų obalsiųs ir 
reikalavimus supranta valstiečiai, darbi
ninkai, visi demokratiški žmonės ir juos 
remia. Demokratinės jėgos yra daugiau 
centralizuotos, armija geriau išlavinta ir 
jokiame atsitikime reakcija nelaimės.

Generolas Yeh Chien-ying’as sakė: jie 
turi dokumentus iš spalių 13 d.? kad ge
nerolas Chiang Kai-shekas/. gaudamas 
Amerikos pagalbą, įsakė' pradėti karą 
prieš komunistus ir demokratus, apšauk
damas juos “banditais”, kad jis įsakė su
naikinti ketvirtą liaudies demokratinę 
armiją ir tuo pradėti naminį karą.

Generolas Yeh Chien-ying’as sako, 
kad Jungt. Valstijų intervencija yra 
aiški, kad Amerika šimtus laivų metė 
reakcijai į pagalbą, kad perdavė milži
niškus sandėlius ginklų ir amunicijos, 
kad tūkstančius trokų, lėktuvų ir tankų 
davė, kad ta politika atvedė prie to, jog 
250,000 japonų armijos mušasi reakcijos 
pusėj. Jis sakė, kad tik Amerikos atsi
sakymas remti reakciją ir apvienijimas 
visų demokratijos jėgų pasitarnautų ir 
Chinijai ir viso pasaulio taikos išlaiky
mui.

virtainių mylių ir turi apie 75,000,000 
gyventojų. Turtingas! Britai padeda 
francūzams Indo-Chinuose, o jie veikiau
siai ir už tą pagalbą kaip ko pareika
laus iš Franci jos. Franci ja turi daug ko
lonijų Afrikoj; britai ir ten mato “nepa- 
rėdką.”

Tik ką atėjo žinia, kad britai (pastatė 
tokias sąlygas Siamo karalystei, kurio
mis ją paverčia į savo koloniją. Siamas 
yra tarpe Burmos ir Indo-Chinijos. Jis 
užima 200,150 ketvirtainiškų mylių ir 
turi 16,000,000 gyventojų.

Japonijos imperialistai buvo pavergę 
Siamo šalį. Tame padėjo išdavikiška 
Siamo karaliaus valdžia. Vėliau ta val
džia, matydama, kad Japonija jau pra
laimės, tai pradėjo prieš Japoniją veik
ti ir gelbėti britams..

Siamo šalyjzpagamina į metus 5,000,- 
000 tonų ryžių. Ten yra turtingiausi ry
žių laukai ir apie 80% gyventojų užsi
ima jų gaminimu. Yra blėtos (skardos), 
gumos ir kitų turtų. 1939 metais ten 
pagamino 16,990 tonų blėtos ir 41,000 to
nų gumos. Tai viliojanti turtai.

Britanijos valdonai pareikalavo, kad 
Siamas priimtų ^21-ną reikalavimą, kaip 
tai: Siamas turi būti anglų kontrolėj, 
kol tą pakeis Jungtinių Tautų Organiza
cija, visur turi būti anglų armija, ban
kai, fabrikai, biznio įstaigos, užsienio 
prekyba, ryžių, blėtos, gumos prekyba, 
visos prieplaukos, radijo, telegrafai ir 
kitos įmonės turi būti pavesta britų 
kontrolei. Siamas turi padengti Britani
jos armijos užlaikymo išlaidas. Reiškia, 
britai ima Siamą “globoti” ne juokais.

Amerikos Įtaka Nukrito
Korespondentas A. T. Steele rašo 

New Delhi, Indijos, kad tarpe indusų ir 
kitų Azijoj imperialistų pavergtų tautų 
labai nukrito Amerikos vardas.

Karo metu, kada Jungtinių Valstijų 
valdininkai deklamavo apie žmonių lais
vę, tai Azijos tautos buvo įgavę vilties, 
kad ir jiems ta laisvė taikoma. Bet ka
da Amerikos generolai ir admirolai me
tė karo laivus, orlaivius, marinus ir gin
klus generolui Chiang Kai-shekui į pa
galbą prieš Chinijos demokratiją, prieš 
Chinijos žmonių laisvę, kada anglai už
puolė Indo-Chinijos ir Indonezijos žmo
nes ir pradėjo juos žudyti; kada britai 
ih amerikiečiai pasikvietė sau į talką 
Japonijos ginkluotas jėgas ir Japonijos 
kvislingus, tai, Mr. A. T. Steele sako, vi
soj Azijoj labai nupuolė Jungtinių Vals
tijų vardas.

Prieš Britaniją ir pirma buvo kietas 
žmonių nusistatymas, o dabar jis 
stipresnis.
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Pasaulinė Taikos Organizacija Yra Pavojuje

Ką Dabar Anglija "‘Priglaus”?
Britanijos imperialistai gražiai kalbė

jo apie žmonių laisvę laike Pirmo Pa
saulinio Karo (1914-1918 m.). Bet po ka
ro jie “priglaudė” daugybę Vokietijos 
kolonijų, pasiėmė “globoti” apie tris ket
virtadalius buvusios Turkijos, bendrai 
apie 2,000,000 ketvirtainių mylių prijun
gė prie savo imperijos.

Po Antro Pasaulinio Karo, atrodo, ne
labai kas liko “priglausti” ir “išgelbėti”, 
bei “globoti”. Bet britai nebūtų britais, 
kad jie ko nors nesurastų. Jie gelbsti 
Hollandijai karei prieš Indonezijos žmo
nes, o tas kraštas yra. apie 800,000 ket- 
----------------------------------------------------

Bijo Sukilimo Korėjoj
Mr. R. J. H. Johnson rašo, kad pieti

nėj dalyj Korėjos, kur stovi Jungtinių 
Valstijų armija, pasireiškė rimtas pavo
jus žmonių sukilimo. Mat, pirmiau Ame
rikos gen. John R. Hodges buvo palikęs 
japonus valdininkus savo vietose, kurie 
Korėjos žmonėms įkyrėjo iki gyvo kau
lo. Tik vėliau dalį jų atstatė.

Korėjos šiaurinėj dalyj, kuri yra 
Raudonosios Armijos žinioj, susiorgani
zavo žmonių valdžia. Valstiečiai - gavo 
žemę, darbininkai ima fabrikus tvarky
ti. Plečiasi liaudies organizacijos.

To nori korėjiečiai ir pietinėj dalyj. 
Bet to nenori Amerikos generolai. Jie 
pirma valdė su japonų pagalba. Paskui 
parsigabeno iš Chinijos kokią ten “Ko
rėjos valdžią”, žinoma, kurios niekas ne
rinko ir niekas su ja nenori skaitytis. Gi 
korėjiečiai ir pietinėj dalyj organizavo 
savo liaudies respublikos valdžią. Taip, 
kad amerikiečių valdomoj dalyj jau yra 
net trys valdžios. Komunistai sako, kad 
tik apvienijus demokratijos jėgas, bus 
galima išvengti susikirtimų.

Philadelphia, Pa.
Mirė Joną? Szvedas (Sivedc) 

šeštadienj, gruodžio 8 d.> 
5:40 vai. po pietų, mirė Jo
nas Szvedas (Sivede), ligoni
nėj — General Hospital. Jo 
moteris ir duktė buvo prie jo, 
kai jis mirė.

Jonas paliko nuliūdime mo
terį Oną, dukterį Marytę ir 
sūnų. Taipgi paliko vieną bro
lį Bostone, motiną, seserį ir 
du brolius Lietuvoj.

Velionis randasi pašarvotas 
J. O. liek p koplyčioj, 1324 
N. 29th St., Ketvirtadienį bus 
palaidotas šv. Juozapo kapi
nėse, Mahanoy City, Pa. Iš 
koplyčios bus išvežtas 9:30 
vai. ryto.

As, Ona Szvedienė ir mano 
duktė Marijona, siunčiame ši
tą liūdną žinią ir tuo* pačiu 
sykiu dėkavojam visiems, ku
rie gelbėjo mūsų vyrui ir tėvui 
laike jo ligos. Liūdna nuims, 
nes mes čia neturime nei pa-

žįstamų, nei draugų, pas ku
riuos galėtume susiraminimą 
rasti. Tariame a.čiu draugui 
Smithui, kuri pas mus atsilan
kė1 daug kartų, nors ir pats 
nesveikuodamas.

Ona ir Marijona Šivede.

Vos spėjo pasibaigti An
trasis Pasaulinis Karas, ku
ris tiek daug žmonių gyvas
čių prarijo, kuris, taip bai
siai pasaulį nuteriojo; dar 
neapaugo karžygių kapai 
žolėmis, kurie atidavė gy
vastį kovoj prieš barbariš
ką fašizmą, dar nenudžiūvo 
motinų, tėvų, brolių, seserų, 
mylimųjų ir vaikų ašaros, 
kurie neteko savųjų kare, o 
jau fašistinis ir reakcinis e- 
lementas dirba uždegimui 
trečio pasaulinio karo. Už 
tai kalba ir rašo taikos 
priešai.

Kas pirmiausiai trečio 
pasaulinio karo nori? Jo 
nori hitlerininkai ir visi ne
vidonai, kuriems nepavyko 
Jungtinių Tautų vienybę 
suskaldyti, kuriems nepavy
ko pasaulį pavergti. Jo nori 
visi naciai-vokiečiai ir jų 
pakalikai. Jo nori ir vokiški 
nacionalistai —■ lietuvių tar
pe. Jo nori turčiai — kapi
talistai, kurie laike karo 
krovėsi milžiniškus pelnus. 
Jo nori visos tamsiosios jė
gos, kurioms baisi liaudies 
laisvė, baisi žmonijos demo
kratija, baisi pati taika!

t Kas gi sudaro taikai pa
vojų? Pirmoj vietoj impe
rialistinė politika — užpuo
limai ant kitų šalių, ir ant
roj — kapitalistinių valsty
bių nusistatymas prieš Ta
rybų Sąjungą.

Kaip baisu, kad nespėjo ; 
liautis kanuolės baubę tarpe 
Amerikos ir Anglijos jėgų 
iš vienos pusės ir Japonijos 
iš kitos, kaip Japonijos ar
mija buvo pašaukta francū
zams, anglams ir Chinijos 
reakcininkams talkon karui 
prieš Indo-Chinijos, Mala-' 
jaus, Indonezijos ir Chinijos 
žmones! ......

Aišku, kad negali būti 
pasaulyj ramybes, jeigu ! 
britai, francūzai ir ameri- i 
kiečiai imperialistai ir ant| 
toliau norės laikyti pavergę | 
pusę pasaulio gyventojų A-' 
zijoj! Aišku, kad ginklų pa
galba galima' nugalėti vie
nur ar kitur sukilusius 
žmones, trokštančius tauti
nės laisvės ir geresnio gy 
venimo, bet silpnai ginkluo
tus. Bet sukilimo liepsna su 
nauja jėga prasidės kitur. 
Toki milžiniški kraštai, 
kaip Indija su 400,000,000 
gyventojų, Chinija su apie 
375,000,000 gyventojų, Man- 
džurija su 40,000,000 gy
ventojų, Korėja su 25,000,- 
000 gyventojų, Indonezija 
su apie 70,000,000 gyvento
jų negali pasilikti vergais 
kitu šalių imperialistų am
žinai.

Iš kitos pusės kapitalisti
nių valstybių anti-sovietinė 
politika ardo pasaulio tai
ką.. Rodosi, kiekvienas galė
jo įsitikinti, kad be tokios 
milžiniškos valstybės ir jos 
pajėgumo, kaip Sovietų Są
junga, nebuvo galima išlai
kyti taiką ir karo išlaimėti.

Antras Pasaulinis Karas 
nebūtų įvykęs, jeigu Brita
nijos, Frąncijos ir jungti
nių Valstijų valdonai nebū
tų vedę prieš-soviętinę im
perialistinę “ignoravimo” 
politiką. Jie tikėjosi, patys 
viėni valdyti pasaulį. Jie 
tikėjosi nukreipti Hitlerio, 
Mussolinio ir Japonijos 
smūgius prieš Tarybų Są^ 
jungą.. Bet jie patys susi
laukė pirmieji smūgių iš 
fašistų pusės.

Antras Pasaulinis Karas 
buvo pergalingas prieš fa
šizmą ir reakciją tik dėka 
tam, kad Tahybų Sąjunga 
pati viena per kelis metus 
atsilaikė prieš, fašistų ir re
akcijos jėgas,' suteikė gali
mybę -Anglijai atsigauti 
nuo pirmesnių smūgių ir

Jungtinėms Valstijoms mo
bilizuotis ir pasiruošti ka
rui.

Antras Pasaulinis Karas 
buvo išlaimįetas Sovietų Są
jungos ir jo's talkininkių tik 
todėl, kad Jungtinių Tautų 
branduolys — Sovietų Są
junga, Jungtinės Valstijos 
ir Britanija vadovystėje 
Stalino, Roosevelto ir Chur-, 
chillo, — išsilaikė vienybėj, 
atrėmė visus hitlerininkų 
bandymus suskaldyti Jung
tines Tautas.

Pasaulinę taiką galima iš
laikyti, jeigu Jungtin. Tau
tų toji širdis, tos trys di
džiosios valstybės, kurios 
pastaruoju laiku į savo, tar
pą dar įtraukė Franci ją ir 
Chiniją, apjungė apie savę 
kitas tautas į Jungtinių 
Tautų Organizaciją taikos 
palaikymui, laikysis vienin
gai.

Taikos išlaikymas ir nau
jo karo pavojaus prašalini- 
mas yra galimas tiktai ben
dradarbiaujant, tik šioms 
didžiosioms valstybėms vie
ningai veikiant, išlaikant 
susitarimus ir gaunant pri
tarimą ir pagalbą mažesnių 
valstybių ir valstybėlių.

Deja, tas Jungtinių Tau
tų vieningumas yra drasko-

mas.’ Jungtinių Valstijų ir 
Britanijos imperialistai ap
svaigo atominės bombos 
kvaituliu. Chinijos reakcija 
pasidrąsino karui prieš 
liaudį. Turčiai nusigando 
Tarybų Sąjungos galybės ir 
jai augančio pritaritno. To 
pasekmėj prasidėjo žiaurus 
užpuolimas ant kolonijų, 
pusiau kolonijų darbininkų 
ir anti-tarybinė politika ir 
propaganda.

Pradedant “demokrati
niais” kapitalistais ir bai
giant socialistais ir hitleri
ninkais, jie visi rėkia nesi
skaityti su padarytais nuta
rimais Teherane, Kryme ir 
Potsdame. Jie ir jiems pri
tarianti generolai ir valdi
ninkai laužo tuos susitari
mus. Jie j ieško “demokrati
jos” Jugoslavijoj, Bulgari
joj, Lenkijoj, Rumunijoj, iš
stoja prieš tų šalių liaudies 
valią, bet smaugia demok
ratines jėgas Chinijoj, In
donezijoj, Indo- Chinuose, 
Malajuje, Vokietijoj ir pas 
save namie.

Buvo susitarta nuginkluo
ti Vokietiją, panaikinti jos 
karo fabrikus, išvežti 25% 
industrijos iš Amerikos ir 
Britanijos valdomų plotų į 
Sovietų Sąjungą ir Lenkiją,
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Už padorias algas, o ne už ką kitą dabar streikuoja 
General Motors Corn, darbininkai, nariai United Auto 
Workers, CIO. G.M. firma sako, būk pakėlimas algų 
trim dešimtim nuošimčių apiplėšiąs* įvesdinusius pinigus 
i fabrikus. Čia paduotas unijos paruoštas aprokavimas 
parodo, jog tai netiesa. Leidžiant fabrikus dirbti pilną 
laiką it’ mokant tokias algas, už kurias žmones išgalėtų 
pirktis sau reikalingų daiktų, Šerų savininkai gautų 
daugiau pelno, negu bent kada gavo, sako unija.

Išrinkta Demokratiniu Amerikos 
Lietuviu Centro Valdyba

kaipo atlyginimą toms ša
lims, kurios labiausiai nuo 
karo nukentėjo.

Bet tas susitarimas lau
žomas. Vieną, Vokietijos 
industrijoj turi Šerų britai 
ir amerikiečiai kapitalistai; 
kitą jie nori išlaikyti Vo
kietiją, kaipo jėgą prieš Ta
rybų Sąjungą. Imperialistai 
atvirai kalba, kad Vokietija 
turi būti vakarų “demokra
tijos” karo bazė'Trieš So
vietų Sąjungą Europoj, o 
Japonija Azijoj.

Prez. Trumanas pareiškė, 
kad nereikalingos konferen
cijos tarpe jo, Britanijos 
premjero Attlee ir Tarybų 
Sąjungos premjero Stalino. 
Čia klausimas yra ne tame: 
ar Mr. Trumanas nori susi
tikti su Stalinu ar ne, bet 
tai jo demonstravimas už
sienio politikos prieš Sovie
tų Sąjungą, prieš bendra
darbiavimą su Sovietų Są
junga, tai grįžimas prie 
Chamberlaino ir Daladier 
pirmkarinės politiko s— 
“ignoravimo” Tarybų Są
jungos, kas atvedė prie bai
siojo karo.

Prezidentas Trumanas sa
ko, kad tokios konferencijos 
tik mažins Jungtinių Tau
tų Organizacijos autoritetą. 
Bet gi jis tą pareiškimą pa
darė tik po to, kaip jis, 
Anglijos ir Kanados prem
jerai atlaikė konferenciją. 
Ir galimas dalykas, kad ka
pitalistinių valstybių valdo
nai ir ateityj laikys tokias 
konferencijas.

J Tuo pačiu kartu, kada 
kapitalistų spauda ir diplo
matai šaukia nesiskaityti 
su Teherano, Krymo ir Pot
sdamo susitarimais, tai yra, 
nesiskaityti su Tarybų Są
junga, tai Mr. James Byr
nes ir Mr. Bevin politika 
suardė užsienio ministerių 
konferenciją Londone, kuri 
turėjo pradėti taikos susita
rimų darbą.

Kada Mr. Trumanas kal
ba, kad Jungt. Tautų Orga
nizacija atliks ne vien tai
kos išlaikymo uždavinius, 
bet ir kitus svarbius tarp- 
taut. uždavinius, tai tuom 
pat kartu kapitalistin. “de
mokratai” ir diplomatai vis
ką daro, kad suardyti ir * 
Jungtinių Tautų Organiza
ciją. Jiems jau negeras jos 
čarteris, negera konstituci
ja, negera tvarka ir viskas 
negera, kas pirmiau susi
tarta. Jie, kaip laukiniai, 
dūksta atominės bombos 
kvaituly j.

Jie tam tikslui mobilizuo
ja savo kolonijų atstovus.

Š. m. gruodžio 3 d. įvyko Demokratinių Amerikos Lie
tuvių (Centro (išrinkto Antrąjame Dem. Liet. Suvažiavi
me) narių posėdis, kuriame dalyvavo Brooklyne ir apy
linkėje gyveną nariai.

Posėdyj dalyvavo: Dr. J. J. Kaškiaucius, Eva Mizerie
nė, Matas šolomskas, Katrina Petrikienė, Jonas Gasiū
nas, Valis Bunkus, D. M. Šolomskas, Pranas Buknys, 
Rojus Mizara ir adv. Keistutis Michelsonas.

Pirmiausiai buvo rinkta valdyba, susitvarkyta, taip sa
kant, organizaciniškai. Valdybon įeina sekami asmenys:

Jie pakinko mažyčių valsty
bėlių atstovus, kurie puola 
Tarybų Sąjungą, niekina 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos tvarką ir reikalauja 
“lygybes”. Taip eilgiasi An
glijos kolonijų — Australi
jos, Naujos Zelandijos, E- 
gipto, Lebanono, Sirijos ir 
kiti atstovai. Taip elgiasi 
Jungtinių Valstijų kolonia- 
liai atstovai — Philipinų, 
Ecuadoro, San Domingo, 
.Haiti arba Panamos. Šaukia 
prieš Jungt Tautų Organi
zaciją tokių mizernų valsty
bėlių atstovai, kurios neturi 
nei armijos, nei laivyno, nei 
orlaivyno, nei industrijos, 
nei pakankamai žmonių 
bent kokiam atsparumui, 
kurios nei vieno šūvio ne
padarė karo laimėjimui, ku
rios nei vieno hitlerininko 
nenudėjo. Bet jos nori būti 
lygiomis su Tarybų Sąjunga 
ir dar turėti pirmenybę.

Kodėl taip yra? Todėl, 
kad Britanijos ir Jungtinių 
Valstijų neapdairūs politi
kai ne visada mato 

(Demokratinių^Amerikos Lietuvių Centro adresas: patys pulti Tarybų 
~ \ ~ \ * (Tąsa 5-me pust)

Matas Šolomskas, prezidentas.
Dr. J. J. Kaškiaucius, vice-prezidentas.
Rojus Mizara, sekretorius.
Jonas Gasiūnas, iždininkas.

Iždininkas Gasiūnas pateikė pranešimą apie finansinį 
stovį. Pasirodė, kad aukų su sveikinimais Suvažiavimui 
suplaukė $5,042.10. Išlaidų ryšium su Suvažiavimo su- 
šąukimu bijvo $537.93. Liko* $4,504.17.

Iš tos sumos $4,294.60 yra padėti banke ant Checking 
account. Iš banko pinigai tegali būti išimami pasirašant 
ant čekių sekretoriui ir.iždininkui.

Pas iždininką yra $209.57.
Nutarimai: Išleisti Suvažiavimo darbus speciališkame 

leidinyj, biuletine, kurį redaguos Matas Šolomskas ir 
Rojus Mizara. Biuletino;kaina — 10c kopija. Išsiuntinėti 
į visas lietuvių kolonijas, raginant demokratinio nusitei
kimo lietuvius jį paskleisti kuoplačiausiai.

Įpareigota valdyba atlikti kitus Suvažiavimo darbus, 
— greitus darbus.

Buvo atsilankę nuo Joint Information Committee at
stovai, Ch. Dirba ir J. Gužas pasitarti dėl leidimo “Baltic 
Review” biuletino. Nutarta sekamą biuletina numeri 
Jeisti tuojau ir Matas Šolomskas įpareigotas rūpintis re
dagavimu. Tolimesnė “Baltic Review” ateitis svarstyti 
vėliau.' j

Kai bėgamieji darbai bus atlikti/ sušaukti platesnį 
DALČ narių (gyvenančių Bostono apylinkėje ir kt. ar
čiau New Yorko) posėdį, kuriame bus apsvarstyti kiti 
reikalai, susiję su Centro pareigomis.

Posėdis baigėsi 10 vai; vak.
R. Mizara, Sekretorius.

427 Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y.)
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Iš Antrojo Demokratiniu Am. Lietuvių 
Suvažiavimo, Įvykusio Pittsburghe

Rašo J. M. Karsonas

Ištraukos iš Delegatų Kalbų, Sakytų 3-čioj ir 4-toj Sesijose

stengsimės atlikti kuo dau
giausia darbų ateities reika
lams, ką šiame suvažiavime 
nutarsime.

dalyvių geros koope- 
kad tuomi sutaupinti 

laiką svarbiesiems rei
kimų šiandieną turė-

šeštadienis, — lapkričio 24 
diena, 1945 metais.

Rytinę 3-čią sesiją atidarė 
tos sesijos pirmininkas prof. 
B. F. Kubilius. Jis pakvietė 

’delegatus prie tvarkos ir pra
šė visų 
racijos, 
brangų 
kaiams,
sime gana daug.

Kadangi tai buvo praneši
mų ir diskusijų sesija, tai pir
muoju kalbėjo J. Žekonis iš 
So. Boston, Mass. Jis atrapor
tavęs iš savo kolonijos gražios 
darbuotės pareiškė: — Ger
biamieji draugai delegatai, 
sugrįžę į savo kolonijas nenu- 
leiskime rankų, bet dar geriau 
dirbkime ir turėsime dar ge
resnių pasisekimų. Mūsų nu
veikti darbai bus įtraukti auk
sinėm raidėm į istorijos lapus.

P. Zaleckas iš Philadelphia,

Šlekaitienė iš Chicago:
— Mes jau daug atlikom 

darbo; surinkom daug drapa
nų ir čeverykų, ir juos pasiun- 
tėm Lietuvos žmonėms. Mes 
pasiuntėm 'maisto, bet to ne
gana. Dar daug kas yra at
likti

li
dar

draugės delega- 
suvažiavę dabar 
iš savo kolonijų.

ąteityje.
po šio suvažiavimo mes 

geriau pasidarbuosime.
Stasiukaitis iš Cliffside 

Park, N. J.:
Draugai ir 

tai, mes čia 
raportuojame
Visur daug gražių darbų atlik
ta, bet aš manau, kad mes vi
si turime dar daugiau darbuo
tis.

Mes taipgi turime daugiau 
ir šiaip veikti, kad su mumis 
skaitytųsi Washington© valdi
ninkai. Mes turime griežtai 
pasisakyti, kad mes daugiau 
nebešersime lietuviškų fašistų 
savo pinigais, kurie ten Wa
shingtone tupi.

R. Mizara skaitė dvi sveiki
nimo telegramas iš Lietuvos 
sostinės Vilniaus. Viena nuo 
Taryb. Lietuvos rašytojų, kita 
nuo Lietuvos intelektualų — 
profesorių, menininN), artistų 
ir kt. Abi telegramos buvo de
legatų karštai sveikinamos at
sistojimu ir audringais ploji
mais.

riau Lietuvos pagalbai! Mes 
dabar, užbaigę 10-tąjį Siunti
nį, pradėsime ruoštis prie 11- 
tojo. Siųsdami drapanas į 
Brooklyną, pakuodami, atskir
kite moteriškus rūbus nuo vy
riškų, vaikų nuo suaugusių 
žmonių ir tarp pat čeverykus. 
Tuomet centre daug palengvės 
primosimas siuntinių j Lietu
vą.

Kalba K. Petrikienė iš 
Brooklyn, N. Y., kas link Lie
tuvos šelpimo reikalo.

Ji davė puikių pavyzdžių iš 
nekuriu kolonijų veikimo. 
Baigdama pareiškė: > “Drau
gai, neikime j smulkmenas, 
dirbkime visa plotme — vie
ną didelį darbą pašalpos rei
kale! Parvažiavę iš šio Suva
žiavimo, darbuokimės taip, 
kad kuomet turėsime trečią 
suvažiavimą, tai kad ten at
spindėtų dar gražesni — mil
žiniški darbai!

Jonas Tamsonas raportavo 
iš Russian War Relief Society 
veiklos. Kokio santykiai yra 
lietuvių su ta organizacija li
tam panašiai.

Dom. Petrauskas iš Cleve
land, Ohio:

Aš manau, kad mums rei
kėjo pirmiau išklausyti Cen
tro Komiteto raportą, tai būtų 
sutaupintas laikas. Dabar mes 
daug laiko ūžimam tik su ra
portais. Mes irgi daug rūbų iš
siuntėm. Mūsų rūbai, kuriuos 
mes siuntom buvo gerai išva
lyti ir geroj tvarkoj.
, J. Skliutas iš Worcester, 
Mass.:

Mūsų darbo pasekmės visur 
geros. Tuomi mes galime pasi
džiaugti ir pasididžiuoti. Lie
tuvai pagalba yra labai rei
kalinga ii’ ateityje dirbsime 
dar daugiau. Ir pareiškiam 
drąsiai, kad jokie fašistai mū
sų darbams kelio nepastos.

J. Urbonas — vietinis:
Pirmiau tūli fašistinės Lie

tuvos pastumdėliai rėkė apie 
Lietuvą. Išrodė, kad Lietuva 
jiems iš tikrųjų rūpi. Bet da
bar pasirodo, kad jie pamiršo 
Lietuvą, nes jiems tikrumoje 
rūpi fašizmas.

J. Urbonas iš Grand Rapids, 
Mich, irgi davė gerą raportą

iš savo veikimo, bet tame lai- kėlėm daug pinigų ir drabu- 
ke buvau sutrukdytas ir nesu- žiu surinkome ir pasiuntėme.

jo kalbos: Ir toliau jo raporte skambėjo 
skaitlinės, kiek ir ko sukelta. 
Ten draugų gerai pasidarbuo
ta.

spėjau atsižymėti
Atsiprašau!

Giraitienė iš
Conn.

Hartford,
0 

priešai 
bet jie 
Lietuvą,

irgi drapa- 
surinkę jų 

o čia pū-

Lietuvos 
n as renka, 
nesiunčia i 
do. Gi mes renkame ir gra
žiai sutvarkę siunčiame i Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetą, kuris pasiunčia viską 
j Lietuvą.

V. Jurkevičius iš Montello, 
Mass.:

Mes esame jau daug nu
dirbę gražių darbų. Bet to dar 
ne gana. Mes negalime leisti, 
kad visokie fašistai dangsty
tus! Lietuvos vąrdu, kuomet 
jie neapkenčia Lietuvos i]- jos 
neremia. .

Mūsų LDS pirmo apskričio 
pageidavimas yra, kad būtų 
pašalinti Lietuvos priešai iš 
taip vadinamos Lietuvos at
stovybės.

A. Varnas iš Grand Rapids, 
Mich.:

Mos Lietuvos paramai su-

K. Genys iš Scranton, Pa.:
Mes daug pasigirti negali

mo, bet su gerom pastangom 
mes irgi gerai parėmėm Lie
tuvos žmones. Lietuvos šelpi
mas dar nesibaigia ir dar teks 
visiems daugiau pasidarbuoti. • 
Lietuvos priešų yra visur, bet 
jie mūsų geriems darbams ne
galės daug pakenkti.

Trečioji sesija užsidarė pie
tums vienai valandai.

Ketvirtoji sesija prasidėjo 
3-čią valandą po pietų. Dabar 
pirmininkavo veteranas A. 
Vasaris iš Naujosios Anglijos, 
Montello, Mass. Jis pakvietė 
delegatus sėsti prie paskutinio 
darbo, kuris bus svarbiausias 
ir gražiausia dalis šios didžio
sios Konvencijos.

A. Gilmanas pirmutinis ra
portavo už mandatų komisi- . 
ją.

E
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t it
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trečiai 
ir ma- 
darbų 
rapor- 
rapor-

— Kada pereitas suvažiavi
mas atsibuvo, Philadelphijoj 
susiorganizavo vietinis komi
tetas Lietuvai šelpti. Komite
tas atrado daug draugų ir 
daug priešų, tačiau mums ne
galėjo nieks pakenkti. Mes su- 
kėlėme daug paramos dėl Lie
tuvos žmonių. Po šito suva
žiavimo dar daugiau ir geriau 
pasidarbuosime.

V. Brazauskas iš Hartford, 
Conn.:

— Mūsų darbai atlikti jau 
parodo, kokią gausią paramą 
mes suteikėm Lietuvos žmo
nėms. Ir dar daugiau remsime, 
pakol ta parama bus reikalin
ga Lietuvai pokariniam atsis
tatyme.

D. Juslus iš So Boston, 
M ass.:

— Jau dabar einant 
sesijai mes apčiuopiame 
tome, kiek daug gražių 
kolonijose atlikta. Mūsų 
tieriai davė puikiausius
tus, iš kurių mes matome, kad 
pagalba dėl Sovietinės Lietu
vos ir kova su fašistiniais prie
šais dar nebaigta. Todėl turi
me pasibrėžtinai įsidėti gal
von, kokius didelius darbus 
nuo šio suvažiavimo mes turė
sime varyti pirmyn.

S. Karsokienė, iš Pittsburgh, 
, Pa.:

— Esu sena narė visokių 
organizacijų, ir matydama mū
sų gražu darbą, man malonu 
matvti tokį didelį ir gražų su
važiavimą demokratiniu lietu
vių. SLA vadukai bėdavoja, 
kad jų nariai neišsibraukia. 
Ir kad dabartiniu laiku tiktai 
60 narių teišsibraukė. Gi mes' 
organizuojamės dar dides
niems darbams ir kovai prieš 
fašistus.

Kadangi labai daug dele
gatu buvo užsiregistravę kal
bėti, o laiko neperdaugiausia, 
tai buvo būtinas reikalas 
trumpinti delegatų kalbas. To- 

•dėl pačiu delegatų liko nusi
tarta kalbėti neilgiau, kaip po 
3 minutas kiekvienam.

Dabar kalba Ona Remeikie
nė iš Chicago, Ill.:

— Moterų veikimas
gražiai susi koordinuoja ir 
atlieka labai daug darbo 
šelpimo Lietuvos žmonių.

Mūsų Kultūros KJiubas 
kėlė $1,000 pinigais ir dau;
drabužių surinko. Davė daup 
kraujo Raudonajam Kryžių 
ir daug mezginių numezgė.

P. Baranauskas
port, Conn.:

Paskaitęs kiek 
raporto apie mūsų
kalus pareiškė: — šį suvažia 
vimą sudarė kolonijų atstovai 
delegatai ir delegatės nu< 
įvairių organizacijų, todėl mū 
sų pareiga yra taupyti laikr 
svarstymui svarbiesiems dar
bams ateičiai.

A. G. Kareckas iŠ Grand 
Rapids, Mich.: 

Nors jau 
bet parvažiavę 
jas dar geriau

lietuvių

atstovas
30,000 iš

broliškumo 
lietuviu 

pareiškė: “Mes iš

visui 
jof 
dė1

su-

iš Bridge

iš raštiški" 
veiklos rei-

Tie širdingi sveikinimai Lie
tuvos rašytojų ir poetų karš
tai sujudino keletą šimtų de
legatų iki demonstratyvio ūpo.

Eita vėl prie diskusijų.
J. Stanelis iš Bayonne, N. J.
— Mums gražu klausytis vi

sokių raportų ir pranešimų iš 
kolonijų, bet mums reikia ma
žiausia agitatyviškų prakalbų. 
Manau, kad rezoliucijų komi
sija pagamintų porą rezoliu
cijų svarbesniais klausimais, 
kurios kaip tik ir atsakys į 
mūsų demokratinių 
reikalus.

žydų Federacijos 
Dr. Kabakinas varde
Lietuvos kilusių žydų sveikino 
mūsų Antrąjį Demokratinių 
Lietuvių Suvažihvimą.

Jis gražiai,
jausmu pasveikinęs 
kalboje,
Lietuvos kilę žydai, kaip ir 
iūs lietuviai, norėtumėm, kad 
mūsų senafe kraštas Lietuva 
demokratiškai susiorganizuotų 
ir sovietiniai gyvuotų.”

Broliškas delegatas Z Ja- 
nauskas iš Kanados, sveikino 
mūsų Demokratinį Suvažiavi
mą varde Kanados lietuvių. 
Apart kitko, jis pasakė:

— Draugės ir draugai, man 
labai malopu čia jus matyti 
šiame suvažiavime. Mes norė
tumėm veikti su jumis sykiu 
šiame darbe, bet būnant at
skiroj respublikoj, mes nega
utume tą padaryti.

. . .Kada Lietuva liko iš- 
’aisvinta, musu darbas tuomi 
dar nepasibaigė. Fašizmas pa- 
’iko dideles žaizdas. Mes ga- 
’ime daug pagelbėti Lietuvai 
’°igu tik nuoširdžiai dirbsime 
Ales dirbame, kaip ir jūs. Pa* 
nūs iėio madon, ar sueinama 
kur į “pares”, vestuves, ar ko
kias kitokias iškilmes, visuo
met prisimenam Lietuvos gel- 
Miimn. ir ten mes sukeliam 
’idelo narams. Mes norime 
kad ir jūs dirbtu met taip pat 
arba tam panašiai.

Toliau jis sakė: — Kanados 
’iptnviai visokiais būdais rė
mė karo pastangas, kad grei
čiau sunaikinus fašistinį mili- 
tarizmą. Pirmiau mes aukojo
me. rinkom aukas ir drabužius 
Metuviam pasitraukusiam į SS 
TR, o dabar remiame Lietuvos 
žmones. Per visokias visuome
niškas sueigas Lietuvos žmo
nėms suk ėl ėmė* $35,000.

reikės dirbti. Dirbome la- 
sunkiai ir dar dirbsime, 
nesiskūndžiame, nes žino- 
kad Lietuvos žmonės dir- 
ir kenčia dar sunkiau, o

J. M. Karsonas iš Lowell, 
Mass.:

— Aš esu iš Lowell, Massa
chusetts. Atstovauju Lietuvių 
Literatūros Draiffeijos 7-tą aps
kritį ir varde suvirs 8 šim
tų narių sveikinu šį Antrąjį 
Demokratinių Lietuvių 'Suva
žiavimą.

Mūsų apylinkėj, kaip ir vi
sur kitur, yra rūpestingai dar
buojamasi Tarybinės Lietuvos 
pagalbos reikale. Bet gi Lie
tuvai reikalinga daug didesnė 
visapusiška pagalba.

Lietuvos liaudies budeliai— 
pabėgėliai gauna stambios pa
ramos nuo Amerikos lietuviš
kų parsidavėlių fašistams. Gi 
visos Lietuvos žmonių viltis 
tėra tik pas demokratiniai nu
siteikusius lietuvius. Tuo pa
čiu kartu mVs žinome, kad šis 
pagalbinis darbas tuomi dar 
nepasibaigia.

Mes turime ruoštis dar gau
sesnės paramos teikimui, pa
kol Lietuvos pokarinės žaiz
dos nebus užgydytos, pakol 
Tarybinė Lietuva to iš mūs ti
kėsis ir lauks. Ir tai būtų mūsų 
didžiausias apsileidimas ir net 
prasikaltimas, jeigu mes ne- 
ištiestumėm broliškos rankos 
laukiantiems tos pagalbos.

Gi politinį darbą veikiausia 
pradėsime nuo šio didelio ir 
sėkmingo suvažiavimo.

Jonas Pacauskas iš Šenado- 
rio:

— Surinkome daug drabu
žių ir pinigais Lietuvos para
mai. Suprantame, kad dar il
gai 
bai 
bet 
me, 
ba
labiausia prisiminus partiza
nų gyvenimą, mes negalime 
drįsti skųstis sunkiu darbu.

Dabar vėl buvo skaitomas 
sveikinimas Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo nuo Lietu
vos Mokslo Akademijos, pro
fesorių, generolų, kompozito
rių, artistų, teatrų direktorių, 
aktorių, menininkų ir kitų žy
mių žmonių. "

Šis sveikinimas, kaip ir pir
mesni, buvo priimtas atsistoji
mu ir ilgais aplodismentais.

Toliau kalba J. Sliekas, vie
tinis :

Nežiūrint, kokie sunkumai 
prieš mus stovi, nežiūrint, 
kiek Lietuvos priešai bando 
mūsų darbams kenkti, vistiek 
visui; nuveikta daug. Ir mes 
turime sunkumų veikime, bet, 
kaip ir kitur, esame daug pa
rėmę Lietuvos žmones. Kaip 
jūra susidaro iš lašų, taip iv 
mūsų pagalba Lietuvai bend
rai susidaro labai didelė.

Jule Šmitienė iš Philadel- 
pia, Pa.:

Išduosiu raportą iš moterų 
veikimo, — iš darbo, kurio 
vyrai ir nežino, nes vyrai to
kio darbo ir nedirba. Mes rin
kome aukas, drabužius ir 
tam panašiai. Bet mes, mote
rys daug numezgėm visokiu 
mezginių dėl Lietuvos kovoto
jų ir šiaip žmonėms, (ši drau
gė išskaitliavo- daug aukų ir 
mezginių, kurių nespėjau su
žymėti) .

• S. Penkauskas iš Lawrence, 
Mass.:

Kalbu vardu LLD 7-to ap
skričio. Daug kalbėti nėra ko, 
bet aš noriu pareikšti mūsų 
apskričio nuomonę. Yra toks 
pageidavimas, kad šis Suva
žiavimas taip veiktų, kad Lie
tuvos priešai būtų išvaryti iš 
Waąhingtono kuo greičiausia, 
tik tada mūsų pagalba Lietu
vai bus reikšmingesnė.

V. Andrulis perskaitė pir
mąją rezoliuciją 
Lietuvius.” 
balsiai.

Adv. K. 
reoliuciją
rašytą. Priimta vienbalsiai.

Iš kolonijų sveikinimus skai
tė : Ona Remeikienė, J. Šmi
tienė ir Palevičienė (daktaro 
žmona.)

Vincas Čepulis, brooklyniš- 
kis, raportavo iš Lietuvai' Pa
galbos Teikimo Komiteto cen- 
tralinės darbuotės. Jis pareiš
kė, pažymėdamas: “Draugai, 
darbuokitės, kaip galima ge-

Į Amerikos 
Tapo priimta vien-

Michelsonas skaitė 
anglų kalboje pa-

(Bus daugiau)

“Aš... Aš Pasilieku Kariuomenėje

Tam yra užtektinai priežasčiŲ Štai tos priežastys!”

JSTOKIT Iš NAUJO DABAR JUMS ARTIMIAU- 
ŠIOJ U.S. ARMIJOS REKRUTAVIMO STOTYJ
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SEE THE JOB THROUGH

U. s. Army
BE A

' „„llun FORCES • SERVICE FORCES 
MR FORCES • GROUND FORCts

1 “Pirmiausia, aš pasilaikau dabartinį laipsnį. 
Tas reiškia daug.
2 “Grįždamas atgal 3 metų tarnybai, 
pasirinkti man patinkamo j daly tarnauti, Oro 
Sausžemio, ar Tarnybinėse Jiegose, ir galiu vykti 
į kurią tik noriu užjūrio tarnybos vietą.

3 “Aš gaunu mano atleidimo algą, taipgi aš gau
nu $50 sugrįžimo atgal bonusą už kiekvienus ma
no ištarnautus armijoj metus. Mano užlaikomi 
asmenys gauna šeimynų pašalpą visu mano tar
nybos laiku. Ir aš galėsiu naudotis GI įstatymo 
naudomis išėjęs iš armijos.

4 “Man užtikrintas maistas, drabužiai, patalpos, 
medikalė ir dantų priežiūra. Ir aš galiu išmok
ti by kurį iš 200 amatų Armijos mokyklose.

5 “Mes visi, kurie grįžtame atgal, gauname nuo 
30 iki 90 dienų urliupo namieje su pilna alga 
ir mūsų kelionės išlaidos į abi pusi yra apmoka
mos. Ir mes gausime 30 dienų urliupo kas metai 
su pilna alga.

6 “Bent kada po 20 metų tarnybos, aš galiu iš
stoti su puse algos, kuri didėja su kiekvienų me
tų tarnyba ir pasiekia tris ketvirtadalius išėjimo 
algos po 30 metų tarnybos. Ir mano dabar ištar
nautas laikas aktyvėje militarėje ar laivyno tar
nyboje prisiskaito prie išstojimo laiko. Viską su
džius, grįžimas atgal į Armiją man išrodo nau-
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Master Sergeant 
or First Sergeant .

Starting 
Base Pay 

Per 
Month

0138.00

MONTHLY RETIREMENT 
INCOME AFTER:

20 Years* 30 Yoart*
Service Service

^89.70 0155.25
Technical Sergeant . 114.00 74.10 128.25
Staff Sergeant . . . 96.00 62.40 108.00
Sergeant ..................... 78.00 50.70 87.75
Corporal ..... 66.00 42.90 74.25
Private First Class . . 54.00 35.10 60.75
Private..................... 50.00 32.50 56.25
(a)—Plus 20% Increase for Service Overseas. 
50% if Member of Flying Crews, Parachutist, etc. 
5% Increase in Pay for Pach 3 Years of Service.

(b) — Plus
(c) — Plus

JANUARY 31, 1946
SVARBI DATA VYRAMS ESANTIEMS ARMIJOJE %
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daug dirbome, 
į savo koloni- 

darbuosimės ir

Dnbar tarnaujantieji armijoje vyrai, kurie iš naujo {stos 
tarnybon prieš Vasario 1 d., bus priimti su dabartiniu laip
sniu. Garbingai paleistieji gali iš naujo {stoti |>er 20 dienu 
po atleidimo su tuo pačiu laipsniu, kokj turėjo, jei jstos 
prieš 1946 m. Vasario*! dieną.
Jūs galite {stoti BENT KURIUO LAIKU l’/j, 2 ar 8 metų 
tarnybai. (Įstojimas vienų metų tarnybai leidžiamas tiems, 
kurie dabar yra ištarnavę nemažiau 6 mėnesių.).

271 WASHINGTON ST., BROOKLYN



Ketvirtas puslapis Antradienis. G rued

Madam Bronė
Rašo Juozas Baltušis

ri, o paskui nei iš šio, nei iš to. .. Kas gi 
išeis, na, a?

—Tas tai teisybė, — pritaria pilietis. 
—Padėtis, iš tikrųjų, nei šiokia, nei to
kia. Čia ir žmoną palikt gaila, ir eit rei
kia ... .i

— Aš gi ir sakau. Komplikuota padė
tis.

O čia staiga, žiūriu, vėl susikonfūzijo 
pilietis.

— Tai ką gi? — sakau piktai. — Va
dinasi, jūs vedęs?

— Ne-e ... — sumikčiojo jis. — Do
vanokite, nesuspėjau. Okupacija sutruk
dė. Argi vedybos tada buvo galvoj?

— Suprantama, — sakau.
— Aš irgi suprantu, — atsiduso pilie

tis. — Jūs, vadinasi, ją vedusiems taupo-

Visais laikais mylėjosi žmonės. Dū
saudavo mėnesienoj. Eilėraščius lyrinius 
kombinavo. Suliesėdavo... Ir išrinkto
sios vardą užmiršdavo paklaust.

— Tu, mano pupuliuk, — sakydavo, — 
tu, mano aguonėle raudonoji!

O tikrąjį vardą dažniausiai tik prie 
altoriaus arba CBAĮ sužinodavo.

Dabar kiti laikai. Ir meilė dabar kita. 
Dabar žmogui iš karto išrinktosios vardą 
paduok čia.

O ir be kokio vardo dabar nepakiši. Ki
tas nei žiūrėt nenori į kokią nors, saky
sime, Oną arba Marijoną. Ir Alė jam 
prasta. Ir Valė netinka.

Bronę, girdi, dabar duok čia.
Ir toks, pasakyčiau, Bronių pareika

lavimas prasidėjo. Tikra epidemija tokia.
Štai ir aną dieną. Sėdžiu aš įstaigoj. 

Viršininko pareigas einu. Pasirašau, nu
rašau, telefonu kalbuosi. Viskas, rodos, 
tvarkoj.

O čia staiga prasiveria durys ir toks 
tipelis šmakšt į kabinetą.

Kiša ranką, kaip ir visi. Sėda nesulau
kęs kvietimo. Ir tuojau dūšią išverstą 
kloja prieš akis. Taip ir taip, sako. Nuo 
okupantų vokiškų kentėjau. Sąžinė švari. 
Patriotizmas karštas.

—Vadinasi, tarnybą norit gaut? — 
klausiu jį.

—Tai negi dėl ko kito čia gaiščiau 
laiką, — atsako jis. — Dabar kai jau 
Čia tarnybos, tai visiems reikia tarnybos. 
Tėvynę atstatyt reikia. Prisidėt visiems, 
kaip sakoma.

—Na, ką gi? — sakau. — Darbo pas 
mus yra. Tarnyba atsiras, nors ir nela
bai ...

—Oi, ką jūs! — perkerta mane pilie
tis. — Man kad tik dirbt, kad tik prisi
dėt, o alga arba sąlygos ... ketvirtaeilis 
reikalas!

—Na, ką gi? — sakau aš vėl.— Labai 
malonu ...

—Žinoma, žinoma, — sako jis.— Tik... 
dovanokite, pone, atsiprašau, drauge vir
šininke ... Čia toks vienas . .. jautrus 
klausimėlis pas mane ...

— Klausau, — sakau. — Dėstykite.
O čia, žiūriu, susikonfūzijo mano pilie

tis. Kepurę rankose du kart apsuko. Už 
savo paties atlapų graibosi. Akis kaž kur 
į pastalę nukišo.

—Aš ... norėjau sužinoti...— sumik
čiojo jis.— Bronė, dovanokite už nekuk
lumą, jūsų įstaigoj ar yra?

—Bronė?! — nustembu aš.— Mūsų 
įstaigoj? Kokia tokia Bronė?!

—Jūs, tur būt, juokaujate?— sako pi
lietis. — Negali gi būti, kad įstaigos vir
šininkas nežinotų yra ji ar nėra.

Čia aš pajutau, kad ir pats susikonfū- 
zijau. Ar velnias, manau, ir pakišo man 
tokią striuką atmintį. Visi vardai byra 
iš galvos!

—Palaukite, — sakau.—Duokite man 
pagalvoti. Bronė, vadinasi?’

—Taigi, taigi, — linkčioja jis.— Ne
jaugi nežinote?!

—A! —staiga surikau aš, prisiminęs 
savo paties sekretorę. — Iš tikrųjų yra! 
Yra pas mus Bronė.

— Na, matote!—nušvito pilietis.—Aš 
taip ir nujaučiau. Keista tik dovanokite, 
kad jūs buvote pamiršę ...

—Išsiblaškymas -,— sakau.
—Suprantama, suprantama, — su

čiulbėjo jis. — Juk jums tiek rūpesčių 
visokių ... Vadinasi, tikrai yra?

—Kur gi ji dings nebuvus? — sakau. 
Šiandien .rytą dar pats patikrinau. Buvo 
Bronė.

—Labai džiaugiuosi, —sako pilietis.
—Reiškia, aš galėsiu ją gauti? Ne, ne! 
—staiga suriko jis, pamatęs mano sumi
šimą. —Ne dabar, ne tuojau. Kai jau ap- 
siforminsiu. Įsidirbsiu .. . Kai pamaty
site, ko aš vertas esu ...

Jis vyriškai išlaikė kritišką mano žvil
gsnį.

—Vadinasi, galiu jos tikėtis?— pa-, alizuokite savo pyragą į sveikatą! Argi 
klausė droviai.

—Tai... kaip čia jums pasakiuš, — 
sumurmėjau aš. — Daug kas priklausys 
nuo aplinkybių ... O jūs, dovanokite, ve-

— Kaip tai vedusiems taupau?! — net 
kilsterėjau aš kėdėj.

—Suprantama, — sako pilietis vis la
biau apsiniaukdamas. — Vedusiems pir
menybė. Aš. .. ką gi? Aš pretenzijų ne
galiu reikšti...

Čia mane ir nuostaba ir pyktis paėmė.
— Jūs,—sakau,—pilieti, ką gi ten ma

late? Jūs kuo mane laikote? Manote, 
kad aš prileisi u savo įstaigoj tokius da
lykus?! Kad jie kur nesulauktų, šitie ve
dusieji!

Žiūriu, blaivėja mano pilietis. Pasitai
sė kėdėj. Šyptelėjo. • /

— Vadinasi, — sako jis, — ir aš galiu 
jos tikėtis?

— Čia, sakau aš jam, — ne viskas nuo 
manęs pareina ... Jūs, reiškia, nevedęs?

— Ne, ne, — sako pilietis.
— Na, — sakau, — tada viskas pri

klausys nuo jūsų pačių. Nuo jūsų pa
stangų priklausys.

— O! — sušuko pilietis. — Būkite tik
ras, pastangų aš nepagailėsiu! Aš būsiu 
jos vertas. Pamatysite!

— Na, ką gi? — sakau. — Ateikite ry
toj rytą. Pažiūrėsime . ..

Čia tas pilietis suspinduliavo visu lai
mės platumu, vos neišrovė man rankos ir 
išmovė iš kabineto. *

—Fū, tu!—atsipūčiau aš.—Ir pamišk 
gi tu man šitaip dėl kažin kokios ten Bro
nės!

O čia staiga, žiūriu, įeina mano se
kretorė. Akys žemyn nuleistos. Veidukai 
dega.

— Dovanokite, — sako tyliai, — gali
ma jus minutei sutrukdyti?

— Prašau, — sakau. — Tam aš ir vir
šininkas, kad mane visi trukdytų. Kuo 
galiu pasitarnauti?

— Matote...—nukaito ji dar labiau, 
—aš ... aš norėjau prašytis atostogų . .. 
rytojaus dienai...

— Atostogų?! — sakau. — Jūs ką gi? 
Sergate?

— Ne...
— Tai jūsų mama susirgo?
— Ne ... Mamytė kaip tik pyragą ke

pa ...'
— Pyragą?! — sakau.— Kokį pyra-

— Matote . . — nudūrė ji akis po ma
no stalu, — aš ... aš ... rytoj... mano 
vestuvės .. .

—Ar jau?! — pašokau aš, kaip įgel
tas. — Kada gi jūs spėjote, po velnių?!

Žiūriu, krūptelėjo sekretorė.
— Mes jau seniai. .. — lemena ji.— 

Okupacija vis kliudė...
—Šitaip... — sakau. — Vadinasi, 

tokie dalykai.. . Reiškia, jau seniai? 
Bet. .. palaukite! — staiga prisiminiau 
aš. — Juk jis'gi rytoj turi ateiti į darbą? 
Kaip gi jūs susituoksite?!

—Jį taip pat atleido rytojaus dienai.
—Atleido?! — vėl pašokau aš.— Kaip? 

Kas atleido?;
—Bet, drauge viršininke, — dar la

biau krūptelėjo sekretorė. — Aš. pas jus 
atėjau...

—Pas mane? sakau. — O juk aš dėl
jūsų nieko nesakau! Eikite, tuokitės, re-

—Ar aš?

— A-a, — nutęsė pilietis. — Bet. . . 
atsiprašau, argi tai svarbu?

—Matote, — sakau, nors aš prietarų 
ir nepripažįstu, bet vis dėlto... Juk įsi
vaizduokim tik sau: žmogus, sakysim, 
vedęs, gyvena su žmona, gal ir vaikų tu-

aš jūsų neleidžiu?
x Sekretorė virpėdama išėjo.
O rytojaus rytą, vos atėjau į darbą, 

žiūriu, vakarykščias pilietis garkso prie 
durų.

— Labą rytą, — sako. ’
— Labą rytą, — sakau, 

atėjot, a? Punktualiai? \
—Stengiuosi, —sako pilietis.
—Na , — sakau, — dėl jūsų pastangų 

abejoti nebetenka. Įrodyta su kaupu. Įdo
mu tik, ar darbe jūs toks pat spėrus.

—O! — sudėjo, jis rankas. Jeigu tik

Vis dėlto,

jūs vakarykščio sprendimo nepakeisi t... 
Čia jau išseko mano kantrybė.
—Jūs, — sakau, — pilieti, ką gi? Va

kar mane tampei už nosies, ir šiandien 
tuo pačiu reikalu atėjot, a?

žiūriu, blykstelėjo mano pilietis. .
—Nesuprantu, —sako, — kokia čia 

dar nosis?! Jūsų? Aš tampau?!
; —Na, na, — sakau, — neapsimeskit! 
Užteks. Susiuostėt iš anksto .., Galėjot 
gi ir atvirai išdėt reikalą. Bet Vis užuo
lankom einat!

Žiūriu, dar labiau blykšta pilietis.
-— Dovanokite,—sako,—su kuo aš su- 

siuosčiau?
—Dovanoju, — sakau. — Su Brone 

susiuostėt. Nespėjot kojų mano įstaigoj 
sušilt, o jau pačiupot ją.

— Tai negi aš? — sakau.— Pas mane, 
— sakau, — sava nuosava žmona yra, ir 
man jokios Bronės nerūpi!

Čia pilietis susmuko kėdėj. Už galvos 
siekia susiimt.

—Nieko nebesuprantu, — sudejavo jis. 
—Kaip gi ją pačiupsi?! Juk apiforminti 
reikia!

—Žinoma, reikia, — sakau. — Tam 
juk ji ir atostogų prašėsi!

Čia pilietis staiga paleido galvą iš ran
kų ir neramiai apsidairė.

—Atostogų?! Dovanokite, apie ką jūs i, 
kalbate?

—Aklas jūs ar ką? — pradėjau aš pyk
ti.— Nematot, kad čia mano vadovauja-

ma įstaiga 11 Area 
kamės apie draugę 
sų žmoną? y

Pilietis taip ir leptelėjo atgal į kėdę. 
> Penkias minutes gulėjo negyvas. O pas

kui staiga pašoko.
— Daug,—sako,—aš visokių nachalų 

mačiau, bet šitokio akiplėšos!... Jūs ką 
gi? Manote, kad viršininkas, tai aš lei
siu taip tyčiotis?! Aš, — sako,— darbo 
ateinu ieškot, o jūs? Jūs gaišinat mane, 
kai registracija jau prie pat nosies! Aš 
neleisiu šitaip tyčiotis! Man bronia rei
kalinga, suprantat? Atleidimas nuo ka
riuomenės! O jūs man žmoną kaž kokią 
siuvat! Po velnių!

Čia aš tik pajutau, kaip sūdrebėjo mano 
kabineto sienos nuo durų trenksmo. Kai 
išdrįsau atmerkti akis, ‘ piliečio jau nebe
buvo nei kvapo. Kažkas tyliai beldėsi į 
duris.

» — Prašau, — ištariau silpnu balsu.
Įėjo kurjeris.
—Drauge viršininke, — tarė jis. — 

Čia atėjo toks pilietis. Draugės Bronės 
klausia. Įleist?

—Ką?! — pašokau aš? — Vėl Bronės 
klausia?

—Mhm, — numykė kurjeris.
—Vykite jį lauk! — surikau aš nebe

tverdamas pykčiu. — Vykite visus, kas 
tik užsimins šitą vardą! Supratote?

—Bus padaryta, — atsakė kurjeris 
nusisukdamas.

Ir išėjo vykdyti.

onę, dabartinę jū-

LAISVĖJE!

Telef. HUmboldt 2-7964 tzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Nupieštam Planus

rome ir Pritaikome Akinius.

V1ATEUŠAS SIMONA V1ČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

/ietos ir impor- 
uotos degtinės ir 
ynai, geriausių 

oravorų alus ir 
Slius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražia 
įruoštas a'tskira^ 
kambarys ūžė jimu 
grupėms. Nedė 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
v )

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.

HARLES J. ROMAN
' (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
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.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
.["IfWIASW

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Lapkričio 29 d. čia tapo pa
laidotas F. Salant, kuris mirė 
po trijų mėnesių ligos. Buvo 
gero būdo žmogus ir su visais 
draugiškai ir gerai sugyveno. 
Rėmė darbininkišką spaudą 
kiek išgalėjo. Ilgus metus bu
vo Laisvės skaitytojas.

Ilsėkis, drauge, Kanados 
šaltoj žemelėj.

Ona Raskevich

VICTORY BONO

HOSPITALIZED
WOUNDED VETS

VICTORY 
LOAN

Pirkite Pergalės Bonus!

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

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 šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki1 jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Tru-Ember Fuel G)., Ine.
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 Bar and Gri’U’ ties žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe kiekvieną šeštadieni
HDH

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

GM

459 GRAND ST. J
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Kaunas Šiandien
Rašo R. Riabininas

* (Pabaiga)
Juoda geležinė tvora. Už 

tvoros meksfaltu išlietais 
takais sodneliais. Smulkus 
žvyras. Fontanai. Ant gra
nitinių postamentų— Lie
tuvos veikėjų, mokslininkų, 
rašytojų biustai: Vincas 
Kudirka, Maironis ir kiti. 
Akmeninėse aikštelėse am
žinai nutilę pabūklai iš pir
mojo pasaulinio karo.

Rytais t Karo muziejaus 
sodnelyje susirenka vaikų 
darželis. Linksmai plepa 
vaikiūkščiai. Auklėtoja pri
žiūri jų elgsenas. Vaikai 
žaidžia įvairius žaidimus, 
klausosi mokytojos aiškini
mo.

Karo muziejus yra pail
gas 3 aukštų pastatas. Vi
duje erdvios salės, kuriose 
išdėstyti eksponatai. Dau
giausia lankytojų sutraukia 
lietuvių tautos kovų su vo
kiškaisiais grobikais sky
rius. Eksponatų tarpe dau
gelis lengvųjų ginklų rūšių. 
Šalmai, granatos ir amuni
cija.

Duonelaičio ir Maironio 
gatvių kampe stovi gražūs 
Valstybės Banko rūmai. 
Stilius modernus. Granitas 
ir marmuras. Kai kur ant 
sienų suprastinta lietuviška 
ornamentika. Banko viduje 
puikios salės, veidrodžiai. 
Sunkios ąžuolinės durys kas 
minutę įleidžia interesan
tus. Iš šoninių langų ir iš 
viršaus veržias minkšta die
nos šviesa. Visur už storo 
stiklo’ pinigai: jie klusniai 
skamba metalinėmis mone
tomis žmogaus rankose, so
lidžiai šlama stambiomis 
kupiūromis augančiuose 
pakeliuose. Kai kur jie krū
vomis suversti ant bufetų, 
jų vertė išreiškiama šešia
ženkliais ir septyniaženk- 
liais skaičiais. Klusnus žmo
gaus įrankis jie virto tary
binio piliečio darbo vertės 
išraiška. Žodis “pinigai” se
niai nustojo Tarybų Sąjun
goje savo grobuoniškos 
prasmės. Nebėra bankrotų, 
nebėra garsių procesų, ne
bėra savanaudiško pasipel
nymo..

Pereisime Duonelaičio 
gatve dar vieną kvartalą į 
senamiesčio pusę. Iš tolo 
baltuoja rūmai, pastatyti 
pusrutuliu. Dorėnų ' kolo
nos. Viršuje užrašas “Justi- 
tia ėst fundamentum reg- 
norum.” Tai buvęs Lietuvos 
Teisingumo Liaudies Komi
sariatas. Bėgantieji vokiš
kieji vandalai padegė šį pa
statą. Puikios salės ir kam
bariai sudegė iki pamatų. 
Amžinai neteko Tarybų 
Lietuva vertingų paveikslų, 
kuriais buvo papuošti erd
vūs kambariai. Liepsnoje 
žuvo salių pagražinimas- 
piešiniai ir skulptūros. Išli
ko tik sienos to gražaus pa
stato. Liūdnai aprūkusios 
nuo gaisro jos stypso.

Duonelaičio gatvė išeina į 
Ožeškienės gatvę. Jei eiti į 
priešingą senamiesčiui pu
sę Ožeškienės gatve galima 
prieiti Žaliojo Kalno papė
dę. Žaliasis Kalnas yra vie
na sienų iš klonio, kuriame 
stovi Kaunas. Miestas labai 
išaugęs. Pamažu užlipęs į 
Žaliąjį Kalną jis išėjo į apy
linkių laukus, nuklojo ma
žais vasarnamiais miškus, 
sukaustė meksfaltu purias 
dirvas. Čia juntamas laukų 
kvapas. Nedidelės verandos, 
altanos, klombos. Čia ža
liuoja rūtos ir marguliuoja 
našlaitėlės. Lange už užuo
laidos juntama stebinti 
moteriška akis. Krykštaują 
vaikai žaidžia gatvėje. Kar- 
velidėse burkuoja karveliai.

Žaliojo Kalno gatvėmis ir 
gatvelėmis galima išeiti į 
ąžuolyną. Šimtamečiai ąžuo
lai iškėlę savo rambuotas 
šakas į dangaus melsvumą. 
Visas ąžuolynas išmargin
tas daugelio takų, čia pat 
ganosi karvės. Sodrioje žo
lėje daug pavasarinių lau
kinių gėlių. Ąžuolynas, bai
giąs! stačių; skardžium. Iš 
viršaus matosi paini juosta 
besivingiuojančių kelių, įlip- 
dytų kalnų šlaituose mažų 
namukų. Gorizontą užden
gia augantys išilgai kelio 
aukšti topoliai.

Pereisime kelią. Eisime 
pusę kilometro kietu jos 
gruntu. Veidas pajunta 
drėgmės dvelkimą. Iš dešinės 
tankūs krūmai, pereinantis 
į gerai suaugusį lapuočių 
mišką. Tankmėje čiurlena 
nematomi šaltiniai. Garsiai 
čiulba įvairiais balsais 
paukščiai. Tai Mickevičiaus 
slėnis. Garsus poetas čia 
dažnai lankydavosi.

Pasuksime atgal į miesto 
pusę/ Ten kur pasibaigia 
ąžuolynas ir prasideda mie
stas, yra didelė sporto aik
štė. Čia randasi sporto’ rū
mai. Dažnai sportininkai 
maloniai suteikia savo dide
lę salę gastraliuojantiems 
artistams, miesto gyventojų 
susirinkimams. Aplink spor
to rūmus įruošta keletas te
niso aikštelių.

Čia pat netoliese yra vo
kiečių išplėšta Kauno radijo 
stotis.

Radijo bokštus vokiečiai 
išardė ir išvežė į Vokieti
ją, kaip geležies laužą.

Žaliojo kalno gatvės skę
sta žaliumynuose. Tačiau 
visa tai atrodo menka, pa
lyginus su Vytauto parko 
žaliumynais. Platūs gazonai 
ir alėjos, suolai pasėdėti. 
Nedidelė atvira scena vai
dinimams. Kioskai panašūs 
į altanas ir altanos pana
šios į kioskus. Į Vytauto 
parką iš miesto pusės veda 
statūs laiptai. Nusileidi 
laiptais ir patenkinti vėl į 
miesto centrą. Nepęrtoliau- 
sia Įgulos bažnyčia. Meks- 
faltuotas kelias viduriu gat
vės, kaip Laisvės Alėjoje. 
Pasirodo, kad čia ir yra 
Laisvės Alėja, pati jos pra
džia. Pirmoji gatvė į kairę 
— Vytauto prospektas. 
Toks pat kaip ir visame 
mieste išlaikytas stilius: 
meksfaltas, platūs šaligat
viai, solidūs namai, liepos. 
Su baimės jausmu atsistoji 
prieš 3-jų aukštų namą 
Kęstučio gatvės kampe. 
Prieš metus čia plevėsavo 
baisi juoda vėliava. Buvusis 
gestapas, buvęs SS štabas. 
Niūriuose to pastato rū
siuose hitleriški budeliai 
kankino savo aukas. Nakti
mis sunkvežimiai pristaty
davo vis naują partiją su
imtųjų. Policiniai šunes 
kaukdavo naktimis rūsiuo
se, taip jie buvo išdresiruo
ti, kad užslopintų kankina
mų žmonių riksmą.

Truputį toliau katalikų 
kapinės. Tūkstančiai kry
žių, paminklai, obeliskai. 
Prie įėjimo į kapines grū
dasi moterys, parduodan
čios žvakes, maldaknyges, 
gėles. Kapinėse keletas nau
jų, kritusių kovoje už laisvę 
ir mūsų tėvynės nepriklau
somybę, tarybinių kovotojų 
kapų.

Netoli kapinių yra maho
metonų mečetė, pastatyta 
didžiojo kunigaikščio Vy
tauto garbei. Lietuvos toto
riai, gyvenantieji Kaune, 
gerbia Vytauto atminimą 
ir iki šiol vertina jo tikybi
nę toleranciją.

Vytauto prospektas daro 
staigų posūkį į kairę. Vie
toje to, kad pamatyti seną 
geležinkelio stoties pastatą, 
mūsų žvilgsnis sugauna 
kažkokio kalno, miško ir- 
namų-kontūrus. Hitlerinin
kai išsprogdino Kauno gele
žinkelio stotį, pagadindami 
ir aplinkinius namus. Čia 
kaip ir kituose’Kauno kvar
taluose verda darbas. Išva
lomi sklypai, tinkamos sta
tybai plytos sudedamos į 
štabelius.

Praėję stotį pradėsime 
artintis į Šančius. Netrukus 
mes pamatysime tyvuliuo
jantį didingą Nemuną. Jo 
krantu eina grįsta tašytų 
akmenų gatvė. Iš dešinės 
matyti Karmelitų bažnyčios 
varpinė, barakai ir Kauno 
uosto pastatai. Kitoje upės 
pusėje pūkšnoja garo maši
nos. Kauno geležinkelio til
tą vokiečiai išsprogdino. 
Miesto gyventojai parodę 
darbo didvyriškumą pastatė 
tiltą drauge su II Baltaru
sijos fronto kariais trum
piausiu laiku.

Netoli Šančių ir pačiuose 
Šančiuose sukoncentruoti 
miesto fabrikai. Alaus bra
voras, “Metalas”, “Drobė” 
ir kiti buvo prieš karą kles
tintys Kauno fabrikai.

Kauniečiai niekuomet ne
užmirš tos baisios rugpjūčio 
mėnesio nakties, kada mil- 
ž i n i š k i liepsnos lie
žuviai ir žiežirbų debesys 
apšvietė miestą. Žmonės tą 
naktį nemiegojo. Jų širdis 
pripildė neapykanta ir kerš
to troškimais. Tą naktį vo
kiečiai pajutę, kad neatlai
kys Raudonosios Armijos 
smūgių, degino ir sprogdi
no Kauno fabrikus. Degė 
“Metalas”, “DrobėĄ “Audi
niai”, degė geležinkelių 
dirbtuvės, halė, sandėliai, 
kareivinės. ‘Gatvės priminė 
Dantės pragarą: įkaitęs o- 
ras užimdavo kvapą. Tą 
naktį visi Šančių šuliniai 
buvo išsemti, tą naktį dau
gelis gyventojų neteko pas
togės.

Daugelis miesto įmonių 
atsistato. Mes — prie “Dro
bės”. Tai ne senoji “Drobė”, 
kurią žinojo kiekvienas Lie
tuvos kaimas. Ne, tai nau
jai atsistatanti “Drobė”. 
Vietoje to, kad išgirsti į- 
prastą audimo staklių ūžesį 
mes girdime duslų kirkos 
dūžį, kūjo trenksmą. Tai 
darbininkai ardo pusiau su
griautas sienas, daužo me
talo laužą. Vienas iš jų dai
nuoja dainelę, kurios turi
nys įsmenga į galvą: “Jei 
vagia ir plėšia vienas, tai 
vadina kleptomanija, o jei 
visa tauta, tai yra Germa
ni ja.” . '

Ilga centrinė Šančių gat
vė išeina į Nemuną. Čia 
buvo tiltas, kurį išsprogdi
no vokiečiai. Kitoje upės 
pusėje — Panemunė, tolu
moje matyti pušynas. Čia 
kauniečių mėgiamoji poilsio 
vieta. Nedideli mediniai Na
mukai miške, keliai į greti
mus kaimus, kioskai su gai
vinančiais gėrimais, resto
ranai. Net tame užmiesčio 
miške, Tėvynės karo metu, 
veikė tarybiniai partiza
nai. Vokiečiai labai bijojo 
miško ir tamsios nakties. 
Ne vienas jų dingo be žinios 
paslaptingose Lietuvos miš
kų tankmėse.

Nemunas tose vietose 
nuostabiai išsirangęs. Vie
tovė pažymėtina gražiais 
reginiais, istoriniais atsimi
nimais. Į kairę nuo Pane- 
nemunės yra Napoleono 
kalnas. Didžiulė Napoleono 
armija 1812 metais, forsa
vusi Nemuną netoli Kauno, 
įsiveržė į Rusiją. Pagal pa
davimą Europos valdovas 
būk tai norėjęs pamatyti 
kėlimosi vaizdą per Nemu

ną. Maršąlai įsiteikdami 
imperatoriui įsakė kiekvie
nam skaitlingos kariuome
nės kareiviui atnešti pilną 
šalmą žemės ir pilti tam 
tikroje vietoje, Išaugo kal
nas iš kurio viršūnės Napo
leonas žiūrėjo persikėlimo.

Praeisime Panemunės mi
šką, pilną vasaros metu be
simaudančių žmonių pliažą. 
Kitame upės krante matyti 
miestukas. Fabrikų kami
nai, ilgi fabrikų korpusai, 
balti pastatai. Tai Petrošiū- 
nai, garsūs galinga elektros 
stotimi ir dideliu popieros 
fabriku. Elektros stotį vo
kiečiai išsprogdino, kitų fa
brikų įrengimus išvežė į 
Vokietiją. Elektros stotis 
tiekusi energiją ne tik Kau
nui, bet ir už dešimties ki
lometrų aplinkui, buvo pas
tatyta pagal paskutinį tech
nikos žodį.

Kaunas jau turi elektros 
energiją. Vokiškieji pikta
dariai apsiskaitę. Jų pikta
darystes dar ilgai atsimins 
Kaunas.

Pasaulinė Taikos Orga
nizacija Yra Pavojuje

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
gos praktišką taikos politi
ką; Jie tam panaudoja ma
žyčius sutvėrimėlius—nykš
tukus, kurie kitaip neturi 
jokios tarptautinės reikš
mės.

Tas parodo, kad ponai 
diplomatai Londone ir Wa
shingtone nesirūpina tai
kos išlaikymu, kad jie lai
kosi senos imperialistinės 
politikos. O kada jie nesis
kaito su padarytais susita
rimais Teherane, Kryme ir 
Potsdame; kada Anglija, 
Franci j a ir Ghinija turėda
mos draugingumo sutartis 
su Sovietų Sąjunga, tuo pat 
kartu užsiima įvairiomis 
provokacijomis prieš ją, tai 
aišku, kad tas pakerta pa
stovumą ir Jungtinių Tau
tų Organizacijos.

To pasekmėj vystosi nau
jas organizavimas ir būda
vo j imas milžiniškų karo pa
jėgų Jungtinėse Valstijose, 
Britanijoj ir Francijoj, re
organizacija* Chinijos ir 
Irano armijų, visokį blokiš- 
ki susitarimai tarpe Ameri
kos respublikų ir pagrindas 
dedamas vakarų ir šiaurių, 
pietų ir rytų blokams prieš 
Tarybų Sąjungą, o tas ruo
šia dirvą naujam ir dar 
baisesniam karui.

Imperialistinės valstybės 
ir jų vadai apkvaišę anti
tarybiniu nusistatymu eina 
tais pat keliais, kaip ėjo 
Chamberlainas ir Daladier 
su vilčia, kad bus išauklėtos 
karo jėgos, nauji Hitleriai 
ir Mussoliniai ir visa tai nu
kreipta prieš darbo žmonių 
valstybę.

Tuo pačiu kartu jie yra 
ant tiek silpni, kad užmirš
ta istoriją, kad ir praeityj 
to siekė, o visai, kitaip sto
josi. Ir galų gale jie pamir
šta kokio galo susilaukė 
Mūssolinis ir Hitleris, visai 
nepagalvoja, kad tokio pat 
galo gali susilaukti ir nau
ji karo provokatoriai.-

DM. š.

VICTORY
LOAN i

Įvairios Žinios
Nori Prekybos su Portuga

lijos Fašistais
Lisbon. — Jungtinių Val

stijų prekybinis atstovas 
John įves sakė, jog Ameri
ka nori paplatint prekybą 
su (fašistine) Portugalija.

Tientsin. — Pranešama, 
civiliai chinai šūviais numu- 
šę nuo arklio amerikoną 
marininkų saržentą; bet jis 
nepavojingai sužeistas.

Republikonas senatorius 
Capper piršo gen. Eisen- 
howerį kaip republikonų 
kandidatą į prezidentus 
1948 m.

DĖLEI AIKŠČIŲ AMERI
KOS LĖKTUVAMS ANG

LŲ SALOSE
Washington. — Jungtinės 

Valstijos kreipėsi į Angliją, 
kad leistų prekiniams A- 
merikos lėktuvams naudotis 
aikštėmis anglų valdomose 
salose Bermudoj, New 
Foundlande ir Carribbean 
Jūros srityje.

Anglija yra persamdžius 
tik kariniams Amerikos 
lėktuvams bazes tose salose 
mainais už 50 naikintuvų.

JAPONAI VARTOJO
NUODŲ DUJAS

Tokio. — Į karo pabaigą 
japonai Biake ir kai kur ki
tur vartojo nuodingas dujas 
kovoj prieš amerikonus, 
kaip pranešė gen. Loucks.

HITLERIO BUVO ĮSAKY
TA BADU MARINTI

RUSUS
Nurnberg. — Amerikos 

atstovas byloje prieš nacius 
karo kriminalistus nurodė, 
jog Hitlerio buvo įsakyta 
viską Sovietuose grobti ir 
rusus badu, marinti.

Ih PRECxATXCW
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8ECAUS’, «■’ our Honorary Chairman, he has at all tlaea been unfailing In his 
friendly cooperation and advice, always encouraging in hie generous hospitality, 
and ever helpful and inspiring in hla leadership, and'

BECAUSE, as his co-workers, we are deeply aware of our reliance upon him dūrinį 
the past seven 4ar Ioans, and in our. common efforts pro patria et llbertate, in th. 
cause of America and in the cause of freedom for the world, and

BECAUSE, we believe this, the Eighth and last, the Victory Loan, la the fitting 
And proper tine publicly to voice our gratitude,

THEREFORE, BE IT RESOLVJD, that we, the vodersignod, representing the Nstionalitiea 
Groups of the United States Treasury of th. 'flap Finance Committee for the State of 
Meji York, do hor.by express our appreciation toi

UR. THOHAS J. '.lATSON.

In witness whereof, we have hereunto set our hands. Done at the City of Kew York this 
25th day of October In the year of Our Lord 1945, and of the Independence of th. 
United States of Anerlca the Ono Hundred and Sixty Ninth.

Morris Cukor, Dean of Oialrnen 
Nationalities Groups

Rodney T. Uartlnaen, ChainMA 
Norwegian Qooaitte*

Edward v. Saher, Chairsan 
Netherlands Cosšitte.

Ryšy su vajum už Pergalės Paskolą, virš 100"fcvetim- 
kalbių spaudos ir tautinių grupių atstovų buvo susirin
kę į pokilį, Metropolitąn Club, New Yorke. Atstovus 
sukvietė ir vaišino Thomas J. Watson, Tautinių Grupių 
Skyriaus garbės pirmininkas, kuris žymiai prisidėjo 
prie sujungimo tautinių grupių bendram veikimui už 
pardavimą Pergalės Paskolos bonų. Karo Finansavimo 
Komiteto Tautinių Grupių Skyriaus viršininkai įteikė 
ponui Watsonui šį pagerbimo sąrašą įvertinimui jo pa
stangų bonų ? pardavimo vajuje.

Accra, Afrika. — Nežinia 
kur dingo Amerikos lėktu
vas su 17 karių.

Berkeley, Cal. — Numa
toma, kad iš geležies galima 
bus gamint atominę jėgą.

UNIJISTAI SVEIKINA 
DR. KINGDONĄ

Newark, N. J. — New 
Jersey valstijos CIO unijų 
konferenciją entuziastiškai 
pasveikino atsilankiusį pa
žangų radijo komentatorių 
dr. Frank Kingdoną.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
PENKIS AUTO BUSE 
Chicago. — Traukinys 

Burnham priemiestyje per
kirto autobusą, važiavusį 
skersai geležinkelio. Penki 
auto-buso važiuotojai tapo 
užmušti ir aštuoni sužeisti.

Darbininkės Kovoja 
už Savo Teises

Nenorėdama išpildyti darbi
ninkių reikalavimus, Cello 
Masters, Inc., įstaiga, 1155 
Randall Ave., Bronx, paskel
bė “lockout.” Darbininkės, CIO 
narės, visos, 17 jų, išėjo pikie- 
tuoti. Vieną sužeidė streiklau
žys, ant jos užmetęs dėžę. Po
licija pro piekietes praleidus 
7 streiklaužius išnešti gami
nius.

Stratford, Conn.
Klaidos Atitaisymas 

šeštadienio, 1 d. gruodžio, 
1945, Laisvės laidoje buvo 
aprašytą išleistuvės delegatų 
į DLS, Pittsburghe. Vieno 
aukotojo vardas ne taip para
šytas, kaip turėtų būti, būtent, 
parašyta, kad aukavo $10 J. 
ir U. Valius. Gi turėjo būti: 
J. ir U. Valins.

Žemaitis.
------------------------------ u____________________________________

Frank Bay ora a, ChMrraan 
Lithuanian Committee

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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.
(2911

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolatinis darbas geriem 

darbininkam
GERA ALGA

ALBERT PIPE SUPPLY
Berry & North 18th Sts., 

Brooklyn, N; Y.
(290)

REIKIA VALČIŲ STATYTOJŲ 
PENNANT RŪŠIES VALTELĖM 

112-01 14TH AVE., COLLEGE POINT, L.I.
(293)

STALIORIAI 
IR MASINOM VYRAI

Patyrę vien tik prie krautuvėm*
rakandų ir architektūros darbų.

Kreipkitės pasiruošę dirbti
NUOLAT

ROOF STRUCTURES, INC. 
380 EASTERN PARKWAY 

FARMINGDALE, L. I.
T (289)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA OPERATORKV
PRIE SUKNIŲ IR BLIUSKUČ1Ų 

H^ipkitčH
Chaskes\fc Kulback 

279 BURNCT STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J.

(203)

FELLING MAŠINŲ 
OPERATORĖS 
PRIE SUKNELIŲ 

Kreipkitės
Chaskes & Kulback

279 BURNET STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J.

(293)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat 135. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

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

Gruodžio 7-ta buvo veltui 
matomų judžių diena 750-se 
filmų teatrų visame didžiaja
me New Yorke, bet tik per
kantiems E bonus.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 12 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Draugai, dalyvaukite šiame su
sirinkime, yra svarbių reikalų apta
rimui. Bus išduotas raportas iš 2-ro 
Dem. Liet. Suvažiavimo, kuris 
įvyko Pittsburghe. Taipgi rinksime 
valdybą 1946 mptams. Tad nepa
mirškite dalyvauti. — Sekr.

(288-289)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. metinis susirinkimas 

įvyks gruodžio 12 d., LDP Kliubo 
salėje, 408 Court St. Draugai, būti
nai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas naujos valdybos 
1946 m. Bus išduota raportai iš 
Liet. Dem. Suvaž. ir LDS 3-Čio Aps. 
konferencijos. Taipgi reikės pasimo- 
kėti duokles už šiuos metus. — V. 
K. Sheralis, Sekr. (287-288)

Šypsenos
Pareigingumas.

Provincijos miestuko ugnią- 
gesių komandos viršininkas, 
įėjęs į kirpyklą, sako: Prašau 
mane nuskusti. . .

—Tuojau, tuojau !
—Bet prašau paskubėti, nes 

aš kaip tik važiuoju gaisro ge
sinti.

Pavaduotoja
—Kuo tamstai galiu patar

nauti? — klausia dailininkas 
vyresnio amžiaus moteli.

—Mano duktė susirgo, — 
atsako užklaustoji, — ir aš, 
atėjau vietoje jos papozuoti 
Tamstos piešiamam paveiks
lui.

Lietuvių Kalbos Pamoka
Mokytojas: —švibeliaų, iš- 

asmenuok veiksmažodį “imti” 
esamajame laike.

Švibelis (pirklio,sūnus):
Aš imu, tu moki, jis moka, 
mes imame, jūs mokate, jie 
moka...

i
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NewWto^<žife!^fer7l irtov
Iš LDS 1-mos Kuopos 

Susirinkimo
Priešmetinis susi r inkimas

Įvyko gruodžio 6 d., Laisvės 
svetainėje. Nariai buvo kvie
čiami atvirutėmis, buvo skait-
lingas būrys. Valdybos rapor
tas priimtas be diskusijų.

Laiškų skaitymas: Iš Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo ir iš Ateiviams Ginti Ko
miteto laiškai prašo paremti 
finansiniai jų pasibrėžtus dar
bus. Kadangi mūsų kuopos iž
de finansų nėra, tad parama 
atidėta ant toliau.

Raportavo iš Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo

Iš Antrojo Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo V. Patu
kus davė raportą, R. Mizara 
papildė. Suvažiavimas buvęs 
entuziastiškas, skaitlingas de
legatais. Draugas Mizara sa
kė, jog patartina Įsigyti ir pa
silaikyti tuos Laisvės nume
rius, kuriuose tilpo rezoliuci
jos, sveikinimai, raportai, kal
bos. Tai yra istoriniai doku
mentai, reikalingi pasidėti i
archyvą atminčiai.

* l

Iš LDS kuopų bendro pa- ! 
rengimo raportavo J. Dainius. . 
Sakė, nors mūsų tas parengi- į 
m as buvo tarpe didelių kitų | 
vakarienių ir dar tuo pačiu 
laiku daug mūsų užtikrintų ! 
patrijotų buvo išvažiavę į 1

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Centre, 417 Lorimer 
St., Brooklyne, nedaug buvo
atostogų po didžiosios pasku
bos prie Dešimtojo Siuntinio 
sukrovimo. Nedaug buvo dėl 
to, kad iš šian ir ten ateidinė- 
ja po pundelį kitą, didžioji 
Chicaga vienu tarpu buvo už
vertusi su keliais desėtkais 
pund ų.

Viskas, kaip tik ateina, tuo
jau ir sukraunama. Aną dieną, 
viską supakavę ir'krautuvę iš- 
šlavę, liuosnoriai darbuotojai 
tarėsi užbaigę darbą. Taip ir 
buvo, bet tik keliom dienom. 
Pereitą šeštadienį vėl privež- 
ta-prinešta drabužių.

Iš Elizabetho-Lindeno pri
buvo su pilnu vežimu dėvėtų 
ii- naujų drabužių draugai 
Burkauskai ir Vcrtelienė.

Iš Kearny su apylinkėmis 
atvažiavo ratuoti draugai V. 
O. Žilinskai.

Ir keli brooklyniečiai vėl 
pribuvo su pundais. Jie bus

paskelbti peržvelgus jų visų 
sąrašą. Tikimasi, kad tie at
nešimai, atvežimai (ir atsiun-
timai iš toliau) daugės žmo
nėms išklausius Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo delega
tų raportus. Suvažiavimas, 
kaip žinia, pasisakė už reika
lą dar pagyvinti paramą Lie
tuvai atsisteigti.

Dirbo Drbužių Centre

Man žinomais trim vakarais 
(iki gruodžio 9-tos) dirbo:

V. Bunkus, V. Čepulis, J. 
W. Tomsonas, I. Levan ienė, L. 
Gavrilovičius.

Po 1 vakarą: G. Wareson, 
K. Petrikiene, M. Gražienė, 
N. Buknienė, M. Klimas, Ma
ry Wilson.

Čia neįskaitoma nacionalio 
ir vietinio komitetų sekreto
rių, pirmininkų ir kitų komi
teto narių kiti darbai, atlieka
mi ne krautuvėj. Tr, gal būt, 
ne visi taikėsi matyt ir iš dir
busių krautuvėj. T-a.

Rochesterietis Bronx 
Ligoninėje 
l-

Alex 'Balzer iš Rochester, 
N. Y., randasi Veteranų Ligo
ninėje, Ward 11D, bed 13, 
301 Kingsbridge Rd., Bronx, 
N. Y.

Lankymo valandos: antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
šventadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
po piet.

Alex Balzeris būtų dėkin
gas, kad jį daugiau žmonių 
atlankytų. Mano atlankymas 
draugui Balzeriui suteikė 
daug smagumo. Jis prašė, 
kad praneščiau ir kitiems 
draugams.

Alex Balzer yra brolis ro- 
chesterietės Bullienes (Lum- 
bienės).

Julius Kalvaitis.

TIMES AIKŠTĖJE DEMONSTRACIJA 
UŽ PARVEŽIMĄ KARIŠKIŲ

New York o Komunistų Par
tijos nariai pereito šeštadienio 
vakarą išėjo į Times Aikštę ir 
po apylinkės .gatves maršuoti 
šaukdami: .“Parvežkite namo 
kariškius!” “Sustabdykite in
tervenciją Chinijon!” Ir kitais 
panašiais šūkiais aidėjo gar
sioji aikštė ir apylinkė, mirgė
jo iškabos. Demonstrantai 
taipgi reikalavo prašalinti 
valstybės sekretorių Byrnes.

Maršavime dalyvavo virš 
700 narių. Prasidėjo 8:15 ir 
tęsėsi pusę - valandos, žmonės 
draugiškai atsinešė į demons

trantus. Išdalinta tūkstančiai 
lapelių, išparduota šimtai ko
pijų The Worker.

Demonstracija buvo tvar
kiausia. Tačiau galop policija 
vistiek prie jos prikibo, areš
tavo Dr. Bernard Bender, būk 
tai už netvarkingą elgesį. 
Benderį, Jackson Heights par
tijos kliubo narį, nulydėjo 
apie 50 demonstrantų. Priėjo 
pilnas naktinio teismo butas 
prie Center St. Bet policija 
visus palydovus išvarė pirm 
Dr. Bender stojimo prieš tei
sėją. Jį paleido po $100 kau
cija. L. K. N.

MIRĖ Jeigu Svečias Neatvyko
Šios lengvai išmezgamos 

gražmenos dar gali būti jūsų 
pirm švenčių. Forma 751 pa
taria (angliškai), kaip juos 
padaryti.

EAST NEW YORK-RICHMOND HILL 
LIETUVIŲ ŠAUNUS BANKETAS

Gruodžio 8-tos vakarą tai- Venckunas glaudžioje kal-
Pittsburgh, Pa., Į Demokrati- kėši atsilankyti pas tų koloni- 
nių Lietuvių Suvažiavimą, ta- jų lietuvius jų metiniame ban-

boje šiek tiek supažindino 
mus su daug sunkesne Argen-

čiau dar likosi pelno po kele-: 
tą dolerių.

Kuopos Problema
Valdyba 1946 metams pasi-. 

liko visi tie patys, išskiriant J. 
GrubĮ, finansų sekretorių. Jis i 
su metiniu susirinkimu užbai- iI 
gia savo pareigas, o LDS 1-ma i 
kuopa dar neturi sekretoriaus. 
Iš 300 narių negalime gauti 
sekretoriaus.

Korespondento nuomonė: 
suvienyti veikimą jaunųjų ir 
senųjų. Būtų stipresnis veiki
mas ir sekretoriaus gavimo 
problema išsiristų.

Valdybos Sąstatas:
A. Velička, pirmininkas
S. Petkienė, vice-pirm. ,
M. Stakovas, užrašų sekr.
J. Dainius, iždininkas.
A. Balčiūnas ir G. Kuraitis, 

iždo globėjai.
Kuraitis, korespondentas.
Kuopos stovis: Ligonių 5, 

suspenduoti 5. Labai yra ap
gailėtini tie draugai, kurie 
leidžiasi susispenduoti. Nie
kam kitam nebūtų skriauda 
ištikus nelaimei: susižeidime 
ar susirgime suspenduotas ne
gauna pašalpos. Nesusispėn- 
duokite. Jeigu susirinkime ne
galėjote užsimokėti, tuojau ei-

kiete. Tie jų bankietai iš tikro 
išaugo i garsią įstaigą. Mat, 
vaišės jų šeimininkių paga
minamos šeimyniškai geros, 
publika sueina graži, draugiš
ka, tad į tuos bankietus nori 
eiti pavieniai, nori eiti šei
mos ir draugų grupės.

žiūrint į siunčiamus nuo du
rų atgal, neturinčiu^ iš anksto 
fikieto svečius, galvojau, kur 
būtų galas skaitlingumui pu
blikos, jeigu salė būtų dides
nė? .Dabar esamosios abi An- 
derson’o salės buvo perpildy
tos ii’ netilpusios publikos bū
rys pasklidęs į gretimai esamą 
užeigą.

Vakaro vedėjas V. Paukš
tys, padėkojęs publikai už 
gražų atsiliepimą, atsilanky
mą, iškvietė keletą dalyviui 
kalbėti. Trumpai Raibėjo jau
nas šio karo veteranas Ernest 
Duben, dienraščio Laisvės*gas- 
padorius Pranas Buknys, J. 
Siurba, S. Sasna, argentinietis 
Venckunas, neseniai iš ten at
vykęs.

kite ir užsimokėkite sekreto
riui J. Grubiui, 64 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Kuopos Korespondentas.

tinos lietuvių padėtimi. Ji ten 
sunkesnė dėl esamo tenai fa
šistinio režimo. Jo manymu, 
mes, turėdami laisvesnes sąly
gas čionai, ne pilnai jas pa- 
naudojame progresui ir de
mokratinėms organizacijoms 
stiprinti. Kad mes turėtume 
būti organizaciniai daugiau 
prasisiekę ir dėmokratijos'su
pratime ii* auklėjime aukščiau 
pakilę. Perdaug Jungtinių 
Valstijų lietuviuose dar ran
dasi žmonių, kurie, patys nau
dodamiesi demokratijos vai
siais, tebetarnauja reakcijai, 
sakė Venckunas. Jis taipgi ra
gino daugiau remti nukentėju
sius nuo karo ir fašizmo Lietu
vos žmones. Jis pareiškė stip
rią viltį, kad parama Lietu
vai reikalinga tik laikinai, kad 
netolimoje ateityje laisva Lie
tuva susikurs laimingesnį, sau
gesnį gyvenimą ir už mūsų tu
rimąjį Amerikoje.

Pirmiems pavalgius, dar ne
mažas būrys svečių, vakarie
niavo ir prie antrų ji] stalų, 
nors rengėjai buvo norėję an
trųjų stalų išvengti. Vienam 
pasitaikė atsivesti dar vieną 
svečią daugiau, grupei kitų 
taip pat atsitiko tas negalimas 
palikti namie draugas, taip ir

Jurgis Nalivaika Jau 
Išėjo iš Ligoninės

Jurgis Nalivaika, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo sekreto
rius ir ilgametis darbuotojas 
kitose organizacijose, laimin
gai sveiksta. Pereitą šeštadie
nį išėjo iš ligoninės. Nors su
žeistoji ranka dar tebėra “ne
laisvėje” — suraišiota, tačiau 
kojos tarnauja ir su kita ran
ka gali pats sau pasitarnauti. 
Ištrūkęs iš ligoninės, jau buvo 
atsilankęs Pil. Kliube ir' pas 
Rutkūnus restaurane.

Skausmai ir rūpestis, atro
do, gali paveikti ir stiprų vy
rą, Jurgis ligoninėj palikęs 
daug svorio. R.

Marinas Nusišovęs 
Bažnyčioje

Harold R. Dunster, 18 metų, 
mirtinai pasišovęs Šv. Povilo 
bažnyčioj^ prie Broddway ir 
Vesey St., New Yorke. Jis 
patsai vienas buvęs tuo laiku 
bažnyčioje. Jį atrado bažny
čios prižiūrėtojas.

Mary Danulevičius, 46 me
tų amžiaus, gyvenusi 52 No. 
1st St., Brooklyne, mirė šeš
tadienį, gruodžio 8-tą, New 
York Cancer Institute. Bus pa
laidota antradienį, gruodžio 
11-tą, M t. St. Mary kapinėse. 
Pašarvota koplyčioj, pas gra- 
boriu J. Garšva, 231 Bedford 
Avė.

Paliko nuliūdime sūnų Nor
bert, jo žmoną Julią ir jų sū
nelį Norbert, Jr., taipgi sese
rį, kuri gyvena Kingston, Pa.

Wm. Walutkevich, 40 me
tų amžiaus, gyvenęs 37 Ten 
Eyck St., mirė gruodžio 9-tą 
St. Catherine’s ligoninėj. Bus 
palaidotas gruodžio 13-tą, šv. 
Jono kapinėse. Pašarvotas ko
plyčioj, pas grab orių J. Garš
vą, 231 Bedford Ave. Paliko 
nuliūdime žmoną Julią ir sū
nų Joseph.

Įspėjama, kad važinėjimas 
ateinančiomis šventėmis bū
siąs sunkiausias. Priežastis — 
daug važinėjančjų, taipgi esą 
susidėvėję seni vagonai ir bu- 
sai, o naujų dar ne gana pa
gaminta.

Dunster paėjo iš Auburn,
N. Y. Neseniai buvęs St. Al
bans ligoninėj, o dabar buvęs 
priskirtas į Brooklyno Navy 
Yard marinų skyrių.

susidarė tas ekstra būrys. Dėl

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO. 

UNION SQ. 
»47 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

• Akis Ifitiria 
GYDYTOJAI

00 nuoš. unija iSapoj 
Telef.: GR. 7-7553

j 2539 Woodward Arenu* 
DETROITE: l 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Jeigu jūsų svočias, gyvenan
tis Bush wick sekcijoj, Brook
lyne, nepribuvo pereito sek
madienio popietį, nesibarkite. 
Trūkusi vandens įvada buvo 
užplukdžiusi 10-ties blokų 
plotą ir tūkstančius žmonių 
uždariusi namie. Prie kai ku
rių kampų vanduo buvo paki
lęs net 4 pėdas.

Potyinio pradžia buvo prie 
Willoughby Ave. ir Broadway, 
bet ne už ilgo vanduo patvi
no tolyn. Gatvekariai per už-

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

lietą plotą visai nepraėjo iki savo lėčiau. Bijota, kad van- 
vėlaus vakaro. Ir aukštojo duo gali būti susilpninęs pilio- 
gelžkelio (EI) traukiniai kur-’rius.

Užsisakykite Dabar Šventėms Likerių
Pas

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

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

Visų Populiariškųjų Rūšių
Degtinės, Vynai, Importuotos Brandies, Bumas, Cordials, Konjakai.

SPECIALES KAINOS Ant Vynų, Kurtu; ir Cordials šventėms. 
Vengkite Paskutinės Minutės Skubinimą—Sapinklte Anksti!

Speciales. Atydos Kreipiame Į Vedybas ir Parengimus 
MES PRISTATOME I NAMUS

lSS" RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dienų ir naktį apart sekmadienių.

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

L

to ne visiems bepavyko su
sėsti planuotose grupėse, kai 
kam teko palaukti antrųjų 
stalų, rengėjams daugiau pa-

1 dirbėti, tačiau dėl to niekas 
i neišmetinėjo. Nuotaika buvo 
draugiškiausia, šokiuose ir pa- 
žmonyje daugelis pabuvojo 
iki geroko paryčio.

Apie tai, kaip jiems pavyks
ta tokie šaunūs bankietai su
rengti, kas to “kaltininkai,” 
be abejo, žino tik patys ren
gėjai.

D-s.

(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.

L-.,, . , ■ i ■

Ray Milland ir Doris Dowling scenoje iš bauginan
čios ir galingos filmos “The Lost Weekend,” Rivoli 
Teatre, Broadway ir 49th St., New Yorke.

Nemaloniai Užsibaigė 
Vestuvių Puota

Po smagių, atrodžiusių 
linksmomis, vestuvių, visus bu
vusius jų dalyvius nemaloniai 
nuteikė žinia, kad viena iš bu
vusių viešnių, Shirley Baker,
18 metų, rasta negyva kieme 
prie namo, kur jinai gyveno,
19 Grove St., New Yorke. Po
licija mano, kad jinai galėjusi 
užeiti ant stogo ir iš ten ne
tyčia nukristi.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
\ sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir

iį padidinu tokio 
• dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stoną Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line

z Tel. GLemnore 8-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: į ^8 jXre

Penktadieniais uždaryta

& CHARLES
up-to-datė

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. i
BROOKLYN «, N. Y. •

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.
•

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 . n 
Trečiadieniais > į* 
Penktadieniais J

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088




