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Savo laiku buvo rašyta, kad 
tėvynės vadavimo pareigas ei
damas žuvo Vilnius Paleckis, 
Tarybų Lietuvos prezidento 
Justo Paleckio sūnus. Neseniai 
Tarybų Lietuvos sostinėje bu
vo suruošta jaunimo paroda— 
“Lietuvos Jaunimas Tėvyniš
kojo Karo Metu.” Ten yra 
paveikslai ir aprašymai Lietu
vos didvyriško jaunimo kovoj 
prieš hitlerininkus, T. Nazaro
vas paduoda eilę faktų.

Amerika Satmžia 
5,000 Marminky į

ar Daugelis Auto. Darbininkų Anglai Supleškino
Nesutinka su Bausmėmis

Naminį Chin^ Karą Už ^Neteisėtus Streikus
Tris Indonezijos 
Žmonių Kaimus 4

Pasirodo, kad V. Paleckis 
žuvo laike skraidymų nacių 
užnugary] — Lietuvoj. Po jo 
mirties jis buvo vyriausybės 
apdovanotas už narsą. Tas 
jaunas kovūnas norėjo gyven
ti, greičiau išlaisvinti Lietuvą 
ir troško taikaus gyvenimo. Jis 
buvo 19-kos metų. Savo dieny
ne, vasaryj, 1942 metais jau
nasis Vilnius Paleckis rašė:

“Reikia darbuotis, kad nie
kados daugiau nebūtų karų, 
kad būsimos gentkartčs tik iŠ 
knygų ir pasakojimų apie juos 
žinotų. Mes kentėsime ir žū
sime tam, kad a busimosios 
gentkartčs galėtų taikoj gy
venti ir džiaugtis.”

Richmond, Va. — Garlai
vis Wakefield praeitą penk
tadienį iš čia išgabeno dar 
5,000 Amerikos marininkų į 
Tientsiną, Chinijoj. '

nuoliai tik 17 iki 18 metuC 
amžiaus.

Detroit. — Daugelis au
tomobilių darbininkų peikia 
savo CIO vadų pasiūlymą, v , . »čivu viky včiuu pčitjiuiyiiičPlotas aplink Tientsmą Fordo kompanijai ba'sti 

vn nhinn Vnvmirnafn anun-__ i:__ __ _________•______ -C7 ____ d d. Beveik’buvo chinų komunistų apva- j vadinamus neteisėtus strei- 
visi šie marininkai yra jau-1 lytas nuo japonų.

IŠBANDYS ATOM- General Motors Pa-
BOMBAS PRIEŠ 
KARO LAIVUS naikino Sutartį 

Sn CIO Unija

Daugeliui Lietuvos jaunuo
lių neteko taikos sulaukti. 
Daug žuvo jų nuo nacių ir vo
kiečių — lietuviškų nacionalis
tų rankų. Hitlerininkai vien 
Lietuvos piliečių nužudė 300,- 
000 ir 105,000 kankino loge- 
riuose!

Lietuvos jaunimas kovojo 
drąsiai. Kada naciai apsupo 
komjaunuolį Čeponį, slaptojo 
radio operatorių, tai jis gynė
si iki paskutinio. Kelis prie- 
sĮuę ąudėjo, o paskutine grana
ta save sudraskė.

Tarybų Sąjunga apdovano
jo 190 amerikiečių, karo lai
vyno narių, kurie karo metu 
vežė reikmenis į Tarybų Są
jungos Murmansko 'prieplau
ką. Medalius ir ordenus įtei
kė SSSR atstovas gen. N. No
vikovas.

Pirmutinė atsiliepė į para
ginimą mokėti Lietuvių Lite
ratūros Draugijos duokles už 
1946 metus, tai 145 kuopa, 
Los Angeles. Drg. M. Bušienė, 
kuopos finansų sekretorė jau 
prisiuntė už 13 narių duokles. 
Gavo ir vieną naują narę. Tai 
gražus pavyzdis!

Parodoj atvaizduoja didvy
rės Marytės Melnikaitės ir ki
tų Lietuvos jaunimo karžygių 
kovas. Sofija Madeiskaitė, 
Vilniaus komjaunimo sekreto
rė per du metus slaptai vei
kė, daug jaunimo apjungė ir 
žuvo Lietuvos išlaisvinimo die
nose.

Dienraštis “Pravda” rašo, 
kad be Tarybų t Sąjungos, 
Jungtinių Valstijų ir 'Britani
jos vienybės ir susitarimo ne
gali būti pasaulyje taikos. Jis 
linki pasisekimo užsienio mi- 
nisterių konferencijai, kuri 
15 d. gruodžio prasidės Mask
voj'.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ir laivyno de
partmental suplanavo iš- I 
bandyt atomines bombas 
kaip jos veiks prieš karo 
laivus. Kur ir kada bus tie 
bandymai, laikoma slapty- ^imą laimėti, pareiškė uni- 
bėje. Atom-bombos bus 1S\ : jos‘pirmininkas A. J. Tho- 
mėgintos ant nusenusių bei ■ mas 
pagrobtų iš priešų karo lai- 30,000 unijistų maršavo 

aplink General Motors fab
rikus pikietuodami. Jie šū-

Detroit. — General Mo
tors panaikino savo sutartį 

> įsu CIO Automobilių Darbi
ninkų Unija. Tatai dar pa
stiprins streikierių pasiry-

kierius.
Unijos direktorius Ri- 

: chard T. Leonard pasiūlė 
i ir aukštieji viršininkai už- 
gyrė šitokias bausmes strei
kuojantiems be unijos nuta
rimo:

Kompanija gali išmest iš 
darbo neteisėtų (“laukinių 
kačių”) streikų vadus. Uni
jos vadovybė baus po $3 
kiekvieną streikierį už pir
mą dalyvavimą panašiame 
streike ir po $5 už antrą to
kį streikavimą.

Po tiek pat turės būt bau
džiami kompanijos pareigū
nai, kurie bus pripažinti

ke užpuolė anglų automobi
lius ir tankus, kurie vežė 
kariuomenę ir amuniciją 

'Anglai keršijo jienTuž tai, {prieš indonezus. Indonezai' 
Tūli darbininkai sako,'kad indonezų kovūnai miš- tada nukovę 16 anglų, 

sunku arba visai negalima; 
būtų įrodyti, kad fabrikan
tų pareigūnai tiksliai išpro
vokavo streiką, o kompani
jai nepatinkami darbininkai 
būtų pavaryti iš darbo bei 
piniginiai nubausti.

Bijoma, kad tokia taisyk
lė nebūtų užkarta ir plieno 
darbininkams ir kitiems.

kaltais už streiko išprovo- :
kavimą.

Piniginės baudos eis ;
Prezidento Fondą Kovai ižų kaimus šioje apygardoje, 
prieš Kūdikių Paralyžių.

Batavia,<Tava. — Anglų 
lėktuvai bombomis ir rakie- 

į i tomis sunaikino tris indone-
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vų.
Prof. Oppenheimer, vie

nas didžiausių atominės jė- kįaįs jr plakatais skelbė o- 
gos specialistų, sakė kon- baisius: “Truman, vykdyk 

jog atom- Wagnerio Darbo Santykių 
bombos vandenyj veiks juo j Įstatymą dabar!
smarkiau. ‘Motors, eik į bendrąsias de-

_ . rybas dabar!” “šį kartą
Paskirtas Komitetas Palesti- 'mes nepardavinėsime obuo- 

uos Klausimam Tyrinėti ,lil' p- Trotnanai!”

grės, komisijai,

smarkiau.
” “General

Ragina Šaukti Ang
lus, kad Nešaudytų 

Javos Patrijotų

j AMERIKINIAI FABRI
KANTAI DIKČIAI PA
TARNAVO NACIAM ■

New Yorko Times’e rašy
damas, kapitonas Harold E.

Žymėtina, kad dauguma Stassen, buvęs Minnesotos 
vadinamų neteisėtų streikų gubernatorius, ragina A- 
kildavo iš to, jog samdyto
jai laužydavo unijinę sutar
tį ir atidėliodavo darbinin
kų skundų svarstymą.

NACIAI SVAJOJO SIBIRE 
PASISVEIKINT SV JAPO

NAIS 1941 METAIS

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė šešis a- 
merikonus į komitetą Pale
stinos klausimam tyrinėti. 
Kiti šeši bus anglai. Komi
tetui pirmininkaus ameriki
nis teisėjas Joseph C. Hut
cheson. Jie tyrinės politinės 

' . — 1 . TA t 1 ♦ 1

Bombarduodami Nacius, 
Talkininkų Lakūnai Už

mušė 500,000 Civilių

Parodoj atvaizduojamos .r jr Patinos sąlygas 
kovos Lietuvių Klaipėdos Di- (kas liečia arabus ir žydus, 
vizijos, kuri per kovas atžy-| Tas komitetas sudarytas 
giavo nuo Oriolo iki Klaipė-i pagal anglų pasiūlymą po 
dos. Eilių eilės didvyrių, kaip to, kai Anglija atmetė pir- 
vyrų, taip merginų. Jų tarpe; mesnį prez. Trumano reika- 
ir kulkosvaidininkė Danutė ! lavimą. įleist 100,000 bena- 
Staniulienė, kuri buvo trislmįų europinių žydų į Pales- 
kartus apdovanota už drąsą ir 
sugabumą. Garbė Lietuvos 
jaunimui, kad.taip narsiai ko
vojo už laisvę!

tmą.

Nobelio Taikos Dovana 
Cordell Hull ui

Stockholm. — Paskirta 
tarptautine Nobelio Taikos 
dovana (apie $30,000) buvu
siam Amerikos valstybės 
sekretoriui Cordell Hull’ui.

♦
Yenan. — Chinų komuni

stų vadai pareiškė, jog jie 
priešingi bile kurios sveti
mos šalies įsigalėjimui (įta
kos sričiai) bet kur Chini- 
joje.

SENATORIUS PRIMINĖ, 
KAIP ANGLIJA STIPRI

NO HITLERININKUS

Franci joj visos trys didžio
sios valstybinės partijos. — 
Komunistų Partija, Socialistų 
Partija ir Liaudies Republi- 
konų Partija stoja, kad demo
kratinis pasaulis tuojau nu
trauktų diplomatinius ryšius su

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Republi- 
konas senatorius Langer 
darbuojasi, kad Jungtinės 
Valstijos neduotų Anglijai 
$4,400,000,000 paskolos, ku
rią žadėjo prez. Trumanas. 
Langer tvirtina, kad Angli
ja neturį’ intencijos tą pas
kolą atmokėti.

Sen. Langer priminė, jog 
Anglija leido Vokietijai at- 
siginkluoti ’ ir stiprino na
cius, kol jie pasidarė pačiai 
Anglijai pavojingi.

Washington. — Talkinin
kų lakūnai, bombarduodami 
Vokietiją ir jos užimtus 
kraštus, užmušė pusę milio- 
no civilių gyventojų, sužei
dė apie 700 tūkstančių ir 
benamiais padarė 7 milio- 
nus 8 šimtus tūkstančių, 
kaip oficialiai skaičiuojama. 
Bet oro veiksmai nepakirto 
karinės vokiečių dvasios, sa
ko Amerikos armijos, dak
tarai.

Francijos valdžia užginči
jo gandus, kad ji žada su- 
traukyt ryšius su Franko 
valdžia Ispanijoj.

Daugiau Faktų Apie Argen
tinos Diktatoriaus Sėb- 

ravimą su Naciais
Buenos Aires. — Ameri

kiniai korespondentai iške
lia aikštėn daugiau faktų, 
kaip Argentinos diktatorius 
pulk. Peron bendradarbiavo 
su Hitlerio agentais.

(Šiomis dienomis New 
Yorko Daily Worker paste
bėjo, kad Jungtinių Valstijų 
laivai gabena žibalą ir ki
tus reikmenis Argentinai, 
kuomet tie laivai turėtų būt 
naudojami Amerikos karo 
veteranam grąžint iš užjū
rių.)

UNIJA PRADEDA DERY
BAS SU FORDUI

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unija šį 
trečiadienį pradeda derybas 
su Fordo kompanija. Pama
tinis darbininkų reikalavi
mas yra pridėti 30 nuošim
čių algos.

Nurnberg, Vokietija. — 
Amerikonas prokuroras Si
dney S. Aiderman teisme 
prieš nacius karinius pikta
darius dokumentaliai paro
dė tokius Hitlerio planus:

Japonija sykiu su Vokie
tija tūrėtų užpult Sovietų 
Sąjungą 1941 m.; tad po ke
leto mėnesių vokiečiai susi
tiktų su japonais palei Sibi
ro geležinkelį.

N.eišdegus tam planui, 
Vokietija 1943 m. maldaute 
maldavo Japoniją pult So
vietus.

Naciai prašė japonus kur 
kas pirm Perlų Uosto ata
kos užpult Ameriką. Her- 
mannas Goeringas, Vokieti
jos oro jėgų ministeris, 
1938 metais ragino savo fa
brikantus statyt tokius ka
rinius lėktuvus, kurie galė
tų atskristi į New Yorką, 
numesti po penkis tonus 
bombų ir sugrįžti, niekur 
kelionėje nenusileisdami.

Hitleris 1940 m. gruodyje 
nusprendė pulti Sovietus/ 
kada jis nematė galimybės

sėkmingai įsiveržti į Angli
ją. Jis tikėjosi ir Švediją į- 
traukt į karą prieš Sovietų 
Sąjungą. > ..... . -

Kodėl Sovietai Vėl Cenzū
ruoja Užsieninius Ko

respondentus
United Press korespon

dentas iš Maskvos praneša, 
jog Sovietai pradėjo vėl 
cenzuruot užsieninių kores
pondentų siunčiamus prane
šimus. Korespondentas pa
stebi, kad cenzūra įvesta, 
belaukiant trijų didžiųjų 
talkininkų užsieninių minis- 
terių konferencijos Mask
voj gruodžio 15 d.

(Gal reikia apribot tų ko
respondentų spėliojimus ir 
pasakas.)

NAUJAS ITALŲ MINIS- 
TERIŲ KABINETAS

Roma. — Priėmė priesai
ką naujasis Italijos minutė
lių kabinetas, sudarytas iš 
šešių patri jotinių partijų 
atstovų.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Trys didieji Laisvės vajuje — Pilėnas, Žukauskienė 
ir Stripeika su Kudirka. Svinkūnienė gerokai pasiliko 
nuo viršūnės. Tačiaus ji dar gali pašokti net iki viršaus: 
jei pagaus keletą desėtkų naujų skaitytojų, tai bus vir
šūnėje.

Žukauskienė pareiškė, kad ji nustebins mus naujais 
skaitytojais, vajui baigiantis. Antanas Stripeika nieko 
nesako. Bet pradžioje vajaus jis pareiškė, jog į pabaigą 
specialiai darbuosis gauti naujų skaitytojų. Tą patį pa
reiškė ir Pilėnas.

Ištisas kontestantu surašąs šiandien stovi:

VAJAUS LENTELE
P. Pilėnas, Philadelphia .. ...............................
K. Žukauskiene, Newark.................................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth.............
M. Svinkūnienė, Waterbury...........................
A. Balčiūnas, Brooklyn............................. ...
J. Bakšys, Worcester .. ..................................

j. W. Brazauskas, F. J. Repšys, HartoiĄ.........
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport ..
V. J. Stankus, Easton.............. ............ .........
S. Kuzmickas, Shenandoah ...........................

. (Tąsa 5-tam pušį.)

Punktai 
. 5298 
. 4882 

* 4323 
. 4043 
. 3346 
. 2664 
. 1600 
. 1316 
. 1252 
. 1240

meriką atsisaukt į anglus ir 
holandus, kad nustotų šau
dę Javos indonezus, kovo
jančius už tautos nepri
klausomybę. Anot Stasseno, 
Amerika turėtų ragint ir 
indonezus neužpuldinėt an
gliškų ir holandiškų įstaigų.

Stassenas nurodo, kad 
Jungtinių Tautų Carter is 
reikalauja gerbt koloninių 
tautų teises.

Washington, grd. 11. — 
Vienas aukštas karininkas 
liudijo kongresinei komisi
jai, kad Amerikos Standard 
Žibalo ir Du Pontų kompa
nijos labai padėjo naciams 
pasiruošti karui.

Pagal tarptautines karte- 
lių-trustų sutartis su vokie
čiais, amerikinės kompani
jos perleido naciams svar
bius technikinius sekretus, o 
naciai slėpė pramoninius sa
vo sekretus nuo amerikonų.

Washington. — Pasitrau
kė laivyno sekretoriaus pa
vaduotojas A. L. Gates.

Iš Amerikos armijos 
leista jau 4,000,000.

pa-

Generolas Pattonas 
Visas Žemiau Kaklo 

Suparalyžiuotas

, Svarsto Plieno Darb'ninky
- Streiko Skelbimą
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Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas G. S. Pattonas 
jau visas žemiau kaklo su
paralyžiuotas ir abejojama, 
ar jis išliks gyvas. Pavojin
gai sužeista jam nugarkau
lis praeitą sekmadienį, kada 
gen. Pattono automobilis 
atsimušė į armijos troką.

Dabar Pattonas guli Hei
delbergo ligoninėje. Apart 
amerikonų gyventojų, at
skrido iš Anglijos garsus 
nervų chirurgas, profeso
rius dr. Hugh Cairns gelbė
ti Pattono gyvybei. Iš Ame
rikos atlekia Pattono žmo
na.

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos vadai svarsto, ka
da paskelbt streiką, kuria
me dalyvautų apie 800,000 
darbininkų. Unija reikalau
ja pridėt jiems po $2 algos 
per dieną.'

i

CHINŲ KOMUNISTAI 
PUOLA LINCHENGĄ 
Chungking.

chinų komunistų puola Chi
ang Kai-sheko tautininkus 
Linchengo mieste, svarbioje * 
geležinkelio stoty j, pietinėje 
Shantungo pussalio dalyje.

120,000

Argentinos Policija Šaudė 
Žmones, Kurie Lydėjo 

Keturis Nušautuosius
Buenos Aires. — 30,000 

žmonių dalyvavo laidotuvė
se keturių demokratinių as
menų, kuriuos Argentinos 
diktatoriaus Perono polici
ja nušovė praeitą šeštadie
nį. Dabar policija šaudė į 
laidotuvių dalyvius ir sužei
dė keturis.

šeštadienį policininkai ir 
šiaip fašistai šaudė į 200,- 
000 žmonių demonstraciją, 
kurią suruošė argentiniečių 
Demokratinė Sąjunga.

INDONEZAI PUOLĖ 
ANGLŲ KAREIVINES
Batavia. — Indonezai čia 

puolė anglu kareivines, bet 
buvo atmušti.

5,000 indonezų, ginkluoti 
durklais, susibūrė ties ang- 
lų-hollandų lėktuvų aikšte 
arti Tanjong Para. Anglai 
juos išvaikė.

Berlin. — Trūkstą jan 
kiam automobilių jų užim 
tame Vokietijos plote.

Heidelberg, Vok. — Pavo
jingai sužeistam generolui 
Pattonui Įleista svetimo 
kraujo.

12 Jankių Lakūnų 
Žuvo Chinijoje

Peiping, grd. 11. — žuvo
Amerikos bombanešiai- 

smigikai su 12 lakūnų tose 
vietose, kur kariauja Chini- 
jos tautininkai su chinų ko
munistais.

6

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
DAR NEATSILIEPĖ IYA- 

MASHITOS PRAŠYMĄ
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Tei
smas dar neatsiliepė į japo
nų generolo T. Yamashitos 
prašymą. Amerikonų karo 
teismas Maniloje nusmerkė 
Yamashitą pakarti kaip ka
rinį kriminalistą.

Yamashita kreipės į Auk- 
ščiausį Teismą, kad pakeis
tų mirties nuosprendį.

I
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si jie matė, kad ta politika ginimo ja gy
vybinei Jungtinių Tautų Organizacijai, 
kad negali būti pasaulyj taikos, jeigu ka
pitalo šalys organizuojasi prieš Tarybų 
Sąjungą. Pagaliau, Britanijos ir Jung
tinių Valstijų imperialistinė politika In
donezijoj, Indo-Chinuose ir Chinijoj ne
davė kapitalistams pageidaujamų rezul
tatų. Ir įvykę rinkimai Jugoslavijoj, Bul
garijoj ir Vengrijoj reikalauja kitokio 
nusistatymo link tų šalių.

Šie ir kiti svarbūs įvykiai, matyti, pa- 
akstino Mr. Byrnesą ir Mr. Beviną, kaip 
ir jų vyriausybės, pakeisti savo nusista
tymą. Maskvoj įvyksta konferencija tri
jų didžiausių valstybių, kurios sunkiau
sią naštą nešė už karo laimėjimą, ir 
rios yra atsakomingos už taiką. Mes 
lime tik palinkėti jai pasisekimo.

ku- 
ga-

AFL unija, Bridgeport, Conn., davė $35,484 išlaiky
mui jaunimui Idiubo, kur užėjęs jaunimas galėtų pa
žaisti, kultūringai ir draugiškai praleisti liuoslaiki. Uni
jos mano, jog švarios jaunimui susieiti įstaigos pri- 
gelbsti išsaugoti jaunimą nuo kriminalybių. Čia unijis- 
ta« Joseph Cleary smagiai žaidžia čekeriais su vienu iš 
kliubo narių, o kiti unijistai, stovėdami aplink erzina ji.

Atsišaukimas į SLA
Narius Konversijos

Klausimu
* r .

Bustinoji Ministerių Konferencija
Kada Londone pakriko užsienio mini- 

sterių konferencija, tai tas atgaivino vi
sų hitlerininkų ir taikos priešų viltį, kad 

•i neišvengiamai bus blogi santykiai tarp 
Sovietų Sąjungos ir kapitalo šalių, — 
pirmoj vietoj su Jungtinėmis Valstijo
mis, Britanija ir Francija; ir jeigu tas 
tuojau neatveš prie naujo karo, tai pa- 
krikdys Jungtinių Tautų Organizaciją 
taikai palaikyti.

Mr. Byrnes ir Mr. Bevin kalbos po tos 
konferencijos ir kapitalistų spaudos to
nas nieko gero nesiūlė. Vokiškai-lietuviš- 
ki nacionalistai, Hitlerio agentai, tie- 

| šiai pranašavo, kad Amerikos ir Angli
jos karas bus prieš Tarybų Sąjungą atei
nantį pavasarį.

Paskelbimas, kad Jungtinių Valstijų, 
Britanijos ir Sovietų Sąjungos užsienio 
ministerių konferencija įvyks gruodžio 
15 d., Maskvoj, reiškia naują žingsnį 
prie atsteigimo trijų didžiųjų valstybių 
glaudesnio bendradarbiavimo. Tai pripa
žinimas, kad Tarybų Sąjungos pozicija 
buvo teisinga Bulgarijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir Austrijos klausimais. Kaip 
žinome, tai Mr. Byrnes spyrėsi, o Mr. 
Bevin jį palaikė, kad ir Francija turi 
dalyvauti išdirbime toms šalims taikos 
sąlygų, nors Francija su jomis nei karo 
neturėjo. Molotovas reikalavo, kad tais 
klausimais Jungtines Tautas turi atsto- 

»• vauti tik Tarybų Sąjunga, Jungtinės 
Valstijos ir Britanija. Dabar tokia kon
ferencija ir įvyks.

Ką konferencija svarstys? Spekuliuoti 
nereikia, tai bus paskelbta vėliau, bet 
Washingtone teigiama, kad bus svarsto
ma taikos klausimas su Bulgarija, Ru
munija, Vengrija ir Austrija. Bus svar
stoma Japonijos kontroliavimo klausi
mas. Bus dedama pastangų, kad Chinijoj 
sulaikyti naminį karą. Bus diskusuojama 
ir atominės jėgos klausimas. Vis tai 
svarbūs klausimai.

Atominės jėgos klausimas kapitalistų 
diplomatams buvo virtęs savotiška anti- 
sovietine politika. Amerikos, Britanijos 
ir Kanados diplomatai bandė grūmoti 
Tarybų Sąjungai ir atomo jėgos klausi
me ją ignoravo.

Po pakrikusios Londono konferencijos 
Mr. Byrnes ir Mr. Bevin bandė kaltę 
suversti ant Tarybų Sąjungos užsienio 
komisaro Molotovo. Bet Sovietų vyriau
sybės organas “Izviestija” kietai pareiš
kė, kad Molotovas buvo teisingas, nes jis 
laikėsi Krymo ir Potsdamo konferenci
jų nutarimo.

Mr. F. Kuh rašo, kacį. prezidentas Tru- 
manas ir Britanijos premjeras Attlee 

I % parašė laiškus maršalui Stalinui, nesi
skaitydami su Molotovu, bet laiškus per
skaitė Stalinas, o atsakymus davė Molo
tovas. Spalių Revoliucijos sukaktyj, vie
toj Stalino, kuris yra poilsiui išvykęs, 
kalbėjo Molotovas. Tas dar kartą pabrė
žė, kad Tarybų Sąjungoj vadovybė yra 
vieninga, griežtai laikosi tarptautinių 
susitarimų ir jokios išlaukinės jėgos ją 
nesuardys. Molotovas kalbėjo ir atomi
nės jėgos reikale ir pareiškė: ‘‘Mes turė
sime atominę jėgą ir dar kai ką dau- 

> ■ giau.”
Kaip žinome, Washingtone buvo su

šaukta Patariamoji Konferencija Japo
nijos kontroliavimo reikale. Tačiau Wa- 
shingtono diplomatai nesiūlė bendros 
Jungtinėms Tautoms atsakomybės, bet 
ruošėsi ir toliau laikytis vieno žmogaus— 
generolo MacArthuro politikos. Tarybų 
Sąjunga protestavo prieš tokią politiką 
ir neprisiuntė savo delegatų. Toji kon
ferencija atsidarė ir užsidarė, — faktiš
kai mirė negimusi!

į.. 'Mr. Byrneso ir Mr.Bevino politika iššau
kė protestą masių ir akyvesn. politikų. Vi-

Japonų Veikla Chinijoj
Japonijos imperialistai nesijaučia 

muštais. Generolo MacArthuro politika 
išgelbėjo jų karines jėgas Japonijoj. An
glų, hollandų ir amerikiečių politika ne 
vien nesudaužė japonų jėgų Indo-Chi- 
nuose, Indonezijoj ir Chinijoj, bet pada
rė savais talkininkais prieš vietos demo
kratinius kovotojus. Šimtai tūkstanęių 
Japonijos kareivių veikia išvien su bri
tais, hollandais ir generolo Chiang Kai- 
sheko armija.

Japonijos imperialistai tai moka išnau
doti. Kaip Vokietijos hitlerininkai siūlė
si Anglijai ir Jungtinėms Valstijoms bū
ti talkininkais kare prieš Sovietų Sąjun
gą, taip Tolimuose Rytuose japonai im
perialistai daro. Jie sako: “Vis vien, jū
sų karas neišvengiamas prieš bolševikus. 
Mes būsime jūsų pirmosios jėgos.”

Japonijos imperialistai yra giliai įsiti
kinę, kad jų, anglų ir amerikiečių ’’nesu
tikimai” pasibaigs. Jie naudojasi ta pro
ga ir palaiko savo organizacijas. Japonai 
“apsikrikštija” krikščionimis, “atsisako” 
nuo savo Dievo, “priima, demokratiją”, 
tuojau suorganizavo net septynias “de
mokratų partijas”. Jų imperatorius Hi
rohito jau kūlba už “demokratiją.” Ir 
tuo pačiu kartu jie dirba, kad atsigauti.

Azijos sausžemyj, ypatingai Chinijoj, 
Japonijos imperialistams susidarė prie
lankios sąlygos veikti. Gen/ Chiang Kai- 
shekas ne vien jų kvislingus' ’’priėmė į 
savo eiles karui prieš demokratinę liau
dį, bet ir japonų armiją naudoja apsau
gai gelžkelių, tiltų, karo sandėlių —svar
biausių punktų.

Mr. H. Lieberman rašo, kad Chinijoj 
labai išsiplėtė Japonijos šnipų tinklas. 
Jie turi organizacijas, veikia viešai, turi 
daug aukso, sidabro, Jungtinių Valstijų 
dolerių ir susirišę su tokiomis firmomis, 
kaip Manwa Co., Shanghai mieste, East- 
Southern Enterprise Co. ir kitomis, ku
rios juos finansuoja. Veikia trys buvu
sios Japonijos šnipų organizacijos: Ro
doma Kikan, Ūme Kikan ir Kampli Tai. 
Jų priešakyj yra generolai ir kapitonai 
Nakajama, Koneko, Takuro Matsui, įža
gi, Ichikawa ir kiti. Jie turi centrus 
Shanghajuj, Peipinge, Tientsine ir kitur.

Mr. H. Lieberman rašo, kad šie Japo
nijos šnipai tampriai susirišę su buvu
siais savo kvislingais, kurie dabar tar
nauja generolui Chiang Kai-shekui ir su 
jo slapta policija. Jie užsiima kurstymu 
naminio karo Chinijoj, provokacijomis 
prieš demokratus, Sovietų Sąjungą ir 
paruošimu, kad vėl atsteigti Japonijos 
imperializmo galybę. Jie sekmingesniam 
veikimui, kaip ir jų imperatorius, dažnai 
nuduoda “demokratais” ir karštais Ame
rikos šalininkais.

su-

Tarčių Spaudos ‘ Laisve"
Turčiai milžiniškos spaudos savininkai 

myli persistatyti, būk kapitalistinėj tvar
koj yra “spaudos laisvė”. Žinoma, kad ta 
spauda tarnauja tik jų reikalams, o dar
bo liaudis ten neturi vietos apginti savo 
reikalus.

Mr. Samuel Sillen dienraštyj “Daily 
Worker” iškelia tą faktą, kad kongres- 
manė iš Conn, valstijos C. B. Luce ir jos 
vyras" Henry Luce, kurie leidžia žurnalus 
Time, Life ir kitus, ten taip 
“perrašo”, “suredaguoja” korespondentų 
raštus, kad patys korespondentai jų ne-

Korespondentai T. H. White, Richard 
Watts, Jr., John Hersey ir kiti, kurie bu
vo Chinijoj ir iš ten rašė prielankiai apie 
demokratinį judėjimą, apie generolo 
Chiang Kai-sheko reakciją, tai kai ga
vo žurnalus, tai skaitė viską išversta 
prieš “raudonuosius”, prieš “Sovietus”, 
pagal Mrs. Luce anti-darbininkišką, an
ti-tarybinę liniją.

Kas Ką Rašo ir Sako
GERA IR BLOGA 

KONVERSIJA
“Amer. Lietuvyj” ’(gruo

džio 8 d.) tūlas Alex Lucas 
rašo, jog SLA “dabar yra 
prieangyj labai svarbių į- 
vykių, o tai yra taip vadina
ma ‘konversija’. Konversija 
yra geras dalykas, bet ne 

| tokios rūšies, kokią iškepė 
mums dabartinis preziden
tas Laukaitis...”

i Kame gi konversijos ge
rumas? Luca^ nepasako. 
Jokia konversija nėra ge
ra. Kiekviena konversija 
nariams žalinga, nes jie pri
versti pakeisti savo mokes
čių mokėjimą, — jiems mo
kesčiai nenužeminami, bet 
pakeliami!

Kame gi Lųcas suranda 
dabartinę SLA konversiją 
nariams pragaištingą? Štai, 
kame:

Rekomenduojami sekami 
asmenys: .' .« ■.

B. F. Kubilius — prezi
dento vietai.

J. žebrys — vice-prezi- 
dento vietai.

Adv. S. Masyte — sekre
torės vietai.

J. K. Mažukna — iždinin
ko vietai.

J. Miliauskas ir P. Jatulis
— iždo globėjų vietai.

Dr. Baltrušaitiene —dak- 
taro-kvotėjo vietai.

DŽIAUGIASI IR LIŪSTA.
Marijona Janonienė (iš 

Pasadena, Md.) rašo mums:
“Džiaugiuosi, skaitydama 

spaudoje, kad Pittsburhgo 
Suvažiavimas buvo pasek- 
ningas.

“Bet nemalonų skaityti, 
kad taip žiauriai sumušė J. 
Skeberdytę Chicagos kong
rese. Reiškiu jai užuojau-

Broliai ir seserys, SLA 
į nariai. Mūsų priderystė su
sidomėti šituo svarbiu rei-

■ s kalu. SLA, sulaukęs 60 me
tų savo gyvavimo sukaktį, 

Į turėtų duokles nariams nu- 
i mažinti, bet ne pakelti. Juk 
yra lokalinių draugijų, kat-

, ros yra geram stovy, ir jbs 
savo nariams palengvina 
duoklių mokėjimą.

Nesakau, kad esu priešin
gas duoklių pakėlimui, jei
gu duoklės būtų pakelia
mos nors kiek broliškai, bet 
dabartinis pakėlimas neišei- 

= na nei pusbroliškai.
Po pereito SLA Seimo bu

vo kalbama, kad seni nariai 
bus< perkeliami į naujus 

= skyrius liuoshbriai. Bet da
bar pasirodo, kod norima 
prievartą panaudoti. Girdi, 
valstijų departmental to 
reikalauja. Čia irgi daug 
neteisybės, arba narių mul
kinimas. Nekuriu valstijų 
departmental griežtai drau
džia prievarta narius per
kelti į naujus skyrius, nes 
taip rodo ir tas centro vir
šininkų atsišaukimas į SLA 
narius. Pirmiausia jie pra
byla Dovido Karaliaus žo
džiais, kad kaltininkų ir 
kaltybių nejieškotų, o kad 
tik greičiau eitų į naujus 
skyrius ir atsisakytų 
senų “polisų”. Girdi,,

“Nariams mokesčiai yra 
pakeliami Išartais net du 
syk tiek kiek pirmiau mo
kėjo, o pagal visokius 
“Plianus,” niekurie nariai 
turi prarasti net du treč
dalius savo apdraudos. 
Prie tam dar tos konversi
jos pliane yra nuo narių 
slepiamas tas faktas, kad 
pirmų metų mokestis eis 
“Lėšų Fondui”, o paskui 
per visą narių amžių 10% 
yra • “loduojamaą” visų 
mokesčių taipgi ’’Lėšų 
Fondui.” Tokį griežtą, be
gėdišką plianą nesugalvojo 
Insurance Departamentai, 
bet “teisėjas” prez. 
kaitis.”

Lau-

nariai 
iškėlė,

Pažangieji SLA 
jau seniai tąjį faktą 
ką dabar sako p. Lucas. Ši 
SLA konversija praveda
ma tam, kad.^sutvirtinti lė
šų fondą, kad iš lėšų fondo 
ponai valdovai galėtų dau
giau pinigų pasisemti algų 
ir “sugaiščių” pavydale.

Žinoma, kad ne Insurance 
departmental sugalvojo šį 
konversijos planą. Jį sugal
vojo pild. taryba. Insurance 
departmental reikalavo pa
kelti nariams mokesčius, 
bet tie mokesčiai galima 
buvo pakelti kitokiais bū
dais ir tuomet , pakėlimai 
būtų buvę kur kas mažes
ni.

Bet tokiame atvejyj ne
būtų buvę galima “sutvir
tinti” lėšų fondas. Štai, 
kam buvo reikalinga kon
versija,., kurią dabar SLA 
nariams" pild. taryba kiša.

Šiuo metu eina pild. ta
rybos narių nominacijos. 
SLA nariai raginami nomi
nuoti- pažangius žmones į 
pild. tarybą. Jeigu jie bus > 
išrinkti, tai, /aišku, galės 
visą padėtį pataisyti.

Šie senutės Janonienės 
žodžiai išreiškia visos de- 
mokratinėš - lietuvių visuo
menės nuomonę: Ji džiau
giasi demokratinių lietuvių 
pasisekimais ir liūdi, kad 
Chicagos “kongrese”, su
šauktame klerikalų ir socia
listų, buvo chuliganiškai pa
sielgta su žurnaliste mergi
na, — Jule Skeberdyte.

Nieko nepadarysi. Kiek
vienam privalo būti aišku, 
kas ir ko suvažiavo. Pitts- 
burghe buvo suvažiavę de- 

‘mokrat. nusiteikimo žmonės, 
todėl pas juos viskas pra
ėjo kūltūriškai, gražiai. O 
Chicagoje buvo suvažiavę 
daug visokio plauko fašis
tų ir jiems artimų, dėl to 
jie negalėjo be chuliganiz
mo apsieiti.

nuo 
taip 

padarykite, tai būsite sau
gūs ir SLA bus saugus. Nė
ra žinios, ant* kiek SLA bū
tų saugus. Bet centro virši
ninkai tikrai būtų saugūs.

Centro viršininkai pasi
kvietė S. T. Vitaitį į talką, 
o tas prirašė ilgiausias špal- 
tas visokių pateisinimų dėl 
konversijos. Jis kaltina mir
tį, — būk tai narių mirtin
gumas tą viską padarė. Bet 
jis nepasako to, kad, jeigu 
SLA viršininkai būtų ge
riau prižiūrėję SLA invest- 
mentus, jeigu SLA nebūtų 
prakišęs šimtus tūkstančių 
blogais investmentais, tai 
šiandien SLA nebūtų atsi
dūręs tokioj padėty. Taipgi 
reikia žinoti, kad SLA vir
šininkai ir šiaip neekono
miški buvo ir yra: jie ima 
dideles algas ir visokius at
lyginimus už sugaištis, už 
keliones, ir t.t. Taipgi viso
kioms komisijoms,z viso
kiems asmenims labai daug 
išmokama pavydale sugaiš
čių ir kelionių. Tas viskas 
prisideda prie SLA silpnini
mo finansiniai.

Per Tėvynę dar ir dabar 
narius baugina komunizmo 
baubu. O atsimenu, kiek lai
ko atgal SLA ponai šaukda
vo, būk komunistai ir jų 
pritarėjai nori pagrobti 
SLA pinigus ir atiduoti 
Maskvai. Tą nesąmonę jie 
kartojo per ilgą laiką. Čia 
dabar reikia paklausti mū
sų ponus: o kur jūs nunešėt 
SLA pinigus, kad dabar 
SLA randasi blogoj finansi
nėj padėty?

Iždo globėjas Mockus Tė
vynėj. vėrkšlena; kad SLA 
nariai pe rietą i keliasi į 
naujus skyrius. Girdi, pre
zidentui Laukaičiui reikia 
daug nesmagumo panešti su 
valstijų departmentais. Rei
škia, jis daugiau gailisi 
Laukaičio, negu SLA narių.

Vitaitis teigia savo špal- 
toj, kad pirmiaus buvo kas 
kita. Kuomet daug lietuvių 
atvažiuodavo iš Lietuvos, 
tai tūkstančiai narių prisi
rašydavo ir išsibraukdavo. 
O jų sumokėti pinigai pasi
likdavo SLA ižde. O dabar 
naujų narių mažai prisira
šo, o narių mirtingumas pa
didėjo. Šičia Vitaičio žo
džiai parodo, kad SLA vir
šininkai prasti vadai. Jie tu
rėjo gerai žinoti, kad jokia 
gyvybė ant pasaulio nėra 
amžina. Taip ir SLA nariai 
negali amžinai gyventi. To
dėl SLA narių sumokėtus 
pinigus reikėjo tinkamai 
prižiūrėti ir taupyti, o ne 
bile kur investuoti ir mėty
ti visokiam politikavimui. 
Kad ir dabar, jie nori na
riams duokles pakelti, bet 
centro viršininkai vis vien 
netaupo SLA pinigų. Jie au
koja stambias sumas šelpti 
visokius fašistus, smetoni- 
ninkus, Hitlerio tarnus, 
nors visas demokratinis pa
saulis turėjo pralieti daug 
kraujo, kad nugalėjus fašiz
mą; mūsų sunūs liejo krau
ją ir guldė galvas, kad su
naikinus fašistinį smaką. O 
mūsų centro viršininkai vi
sokius fašistinius nenaudė
lius stengiasi sušelpti SLA 
narių sudėtais pinigais.

Laikas SLA nariams da
bar susirūpinti savo orga
nizacijos padėtim. Dabar 
eina nominacijos ir rinki
mai pildomosios tarybos. 
Mes, nariai, turime į vietą 
dabartinių viršininkų išrin
kti tokius narius, kurie rū
pinsis SLA narių gerove, o 
'ne politikavimu.

Senas SLA NarysLietuvių Literatūros Centralinio '
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Ig. Karlonui, Tuckahoe, N. 
j Y. — Prisiųstus rašinėlius ne
galime sunaudoti. Korespon- 
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau? 
gijoje? Ar gavote jai naują nariu?

Kas nors iŠ mums mielu žmonių atida* 
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvąją budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Tokia Yra Lietuviškų Pony 
“Demokratija” Praktikoje
Arba Julės Skeberdytės, dienraščio Vilnies reporterės nu- 

stūmimas laiptais iš “visuotino lietuvių kongreso,” Chicagoje. 
Tasai “kongresas” buvo sušauktas per Amerikos Lietuvių Ta
rybą, po kurios sparnu glaudžiasi visi, kam tik mielas fašiz
mas. Štai, kaip tą įvykį aprašo viena to “kongreso” dalyvių, 
pasipiktinus tokia tarybininkų tikrai hitleriška praktika:

 * r-H------------------------—------- ----
I

Jums, rytiečiai, ypač tiems, ar džiaugsmų jautriai aprašy- 
kurie Vilnies neskaitote, gal mu laikraštyje. O dabar, die- 
mūsų Julė Skeberdytė ne tiek nos ar vakaro laiku, darbo ar‘ 
pažįstama. Tačiau, žinau, jog pailsio dieną, kada tiktai gali- 
lietuviškų fašistinių elementų ma atitrūkti nuo mašinos, toji 
brutališka ant jos ataka su- mergina pasiryžusiai ir ener- 
krėtė kiekvieną iš jūsų. Sukrė- gingai atlanko daugybę links- 
tė net tuos, kurie jos asmenis- j mų ir liūdnų, visuomeniškų ir 
kai nepažino. O priežastimi privatiškų sueigų tikslu apra- 
sukrėtimo buvo tas faktas, kad 
žymi demokratijos veikėja bu
vo užpulta lietuviško fašizmo. 
Sukrėtė dėlto, kad desperatiš
kam fašistiniam elementui net 
viešoje įstaigoje daleista pa
sikėsinti ne tik ant Amerikos 
Konstitucijos ir jos Teisių Bi- 
liaus garantuotų laisvių, bet ir 
ant žmogaus sveikatos ir gy
vasties.

Veikiausia jau būsite matę 
spaudoje apie Julijos sumuši
mą, tačiau, tikiuosi, kad šis 
tą šiurpią sceną mačiusios 
priedas parodys dar aiškiau, 
kokia gėdinga blogdarybė pa
pildyta prieš tą merginą ir 
prieš mūsų demokratijos prin
cipus.

Manęs visai nestebina, kad 
jinai turi pagulėti lovoje. Juk 
tiktai dėka jos laimužei ir, 
gal būt, jaunai pajėgai jinai 
išvengė visiško sužalojimo ar 
užmušimo.

Ypatinga, kad Skeberdyte 
“kongrese” buvo nuo pat pra
džios, ketvirtadienį, bet čia 
niekas nieko prieš ją neturėjo. 
Priešingai, vietiniai, kurie ją 
gerai pažįsta, džiaugsmingai 

.sveikino. Ją per eilę metų čia 
pažįsta kaipo žymiausią mer
giną iš jaunesnės kartos lietu
vaičių, Lietuvoje užaugusių, 
atvykusių čion po Pirmojo Pa
saulinio Karo. Jinai sekreto
riavus daugelyje organizacijų. 
Ji sako prakalbas. Jinai daly
vavus kovingai veiksmuose už 
darbus, už pašalpą bedarbiams 
anos depresijos laikais. Ji — 
kovotoja prieš fašizmą, viena 
iš veikliausių pastangose šiam 
karui laimėti. Tai tik keli iš jos 
veiksmų.

Pastaruoju laiku Julė dirba 
Chicagos lietuvių liaudies dien
raščio Vilnies redakcijoj. Dar 
ir pirm to jinai daugeliui, or
ganizacijų ir asmenų draugiš
kai patarnaudavo jų skausmų
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syti — informuoti visuomenę 
ir patarnauti žmonėms.

žmonės Skeberdytę myli ir 
pamatę čionai smagiai sveiki
nosi.

Tačiau sekamą dieną papū
tė kiti vėjai. Apie jos buvimą 
“kongrese” sužinojo jo virše
nybė. Tie žmonės čia susilėkė 
ne gerais tikslais. Jie čia su-< 
skrido gelbėti fašizmo liku
čius, pulti demokratinių Ame
rikos lietuvių judėjimą ir 
kenkti Tarybų Lietuvai, truk
dyti siuntimą pagalbos Lietu
vos žmonėms. Tie ponai žino
jo, kad ant kiek Skeberdytės 
plunksną jautri ir švelni tei
singiems ir geriems siekiams 
ir žmonėms, tiek ji aštri ir 
karti Lietuvos priešams, fašisj 
tinės propagandos šinkoriams.

Sekamą “kongreso” dieną 
Grigaitis, Daužvardis ir kiti 
kalbėdami grūmojančias de
mokratiniam lietuviam kalbas, 
vis pirštu grasinančiai kra
tė link tam tikros vietos salėj. 
Kaž kaip pasijutau nejaukiai, 
nes ir aš kai ką esu paaukoju
si Lietuvos žmonėms. Mat, tuo 
tarpu dar nežinojau, kad ties 
ta vieta balkone sėdi Skeber
dytė.

Už tūlo laiko balkone pasi
girdo sąjūdis. Apsidairiau ir 
pamačiau Skeberdytę. O prie 
jos pribėgęs A. D. Kaulakis, 
buvęs “kqngrese” garsinimų 
komisijoj, garsiai šūkavo, ske- 
rėčiojosi, pravardžiuodamas 
Skeberdytę “ruske”, liepda
mas išeiti. Toji ramiai atsakė 
— kodėl kalbi į mane lietu
viškai, jei aš “ruskė”. Ir ren
gėsi eiti.

Kaulakis toliau gręsmingai 
rėkaudamas stūmė Skeberdytę, 
išmušė iš jos rankų rankinuką, 
nuvertė ant grindų jos ant kė
dės padėtą ploščių su visa kė
dė. Tuo tarpu Skeberdytė, ma
tydama, su kuo turinti reikalą, 
skubiai ėjo link laiptų, bet pa
sivijęs Kaulakis stūmė nuo 
laiptų. Atrodė, kad ji nulėks 
stačia galva, tačiau atsibalan- 
savus pasisiekė turėklio ir da
linai šliaužte nubėgo nenukri
tus.

Matyt, kad ponų pageidavi
mas buvo daugiau ko, ne tik 
išmesti demokratiško laik
raščio reporterę, nes jau nu- 
stumtą iš balkono ir einančią 
iš salės Skeberdytę Kaulakis 
tebesivijo ir pagriebęs ją vilk
te vilko per koridorių link 
laiptų, vedančių iš salės, šau
kiančią, kad fašistai ją už
puolė. Atsistojau. Pamačiau, 
kad ją spardo prie laiptų. Ji 
parkrito, bet ir vėl atsistojo. 
Ir vėl nematyti. Dar kartą pa
mačiau jau laiptuose ir dau
giau nemačiau.

Buvusieji apatiniame kori
doriuje sako, kad jinai kriste 
nukrito, kad dar ir nukritusią 
spardė ir stumdė. Tačiau jinai' 
dar turėjo tiek pajėgų, kad

bet mane tas vaizdas apstul
bino, rankos ir kojos tarsi už
mirė, širdis pradėjo šuoliais 
plakti. Pirmu kartu mano gy
venime pasivaizdavo tie ne
laimingi Lietuvos sūnūs ir 
dukterys, kurie drįso ponams 
pasipriešinti pono Smetonos 
Lietuvoje fašistinio režimo lai
kais. čia, demokratinėje Ame
rikoje, didžio būrio žmonių1 
akyse, viešbutyje, jie išdrįso 
spardyti, stumti laiptais atė
jusį jų susirinkim^s aprašyti 
žmogų. Būrys ponų nuo estra
dos tą viską geriausia matė, 
girdėjo šauksmą. Būtų užte
kę viršininkų vieno žodžio, 
kad sudrausti užpuoliką, bet 
jie tik šaipėsi, o tūli nudavė 
nematą. Galima numanyti, 
kokia būtų jų ta peršamoji 
“nepriklausomybė” Lietuvai 
su jais valdžioje!

Laimingi, laimingiausi Ta
rybų Lietuvos žmonės, kad tų 
barbarų “nepriklausomybės” 
niekad daugiau nekentės.

Kaip su Skeberdyte? žinau, 
jūs laukiate tą išgirsti.

Iš karto buvo pilna skaus
mų, bet pagulėjus lovoj, po 
daktaro priežiūra, atrodo, yra 
vilties pasveikti. Tačiau tą tik 
ateitis parodys. Vietos spauda 
jai išreiškė priejautą. Visi pa
dorūs miesto gyventojai pasi
piktinę užpuolikais keleriopai: 
už užpuolimą žmogaus už jo 
demokratines pažiūras; už
puolimą spaudos atstovo; dėl 
žiaurumo su moterim, atėju
sia ramiai pasėdėti susirinki
me, į kurį veidmainingai bu
vo šaukti “visi lietuviai,” ku
ris melagingai pavadintas “vi
suotinu lietuvių kongresu.”

Skeberdytė gavo nuo šimtų 
žmonių linkėjimus greitai ir 
pilnai pasveikti. Tai gražu, 
draugiška. Tačiau man atro
do, kad šiuo atveju svarbiau
siais linkėjimais būtų reikala
vimai vyriausybės suvaldyti 
lietuviškus fašistus, tuomi ap
saugojant kitų demokratinių 
žmonių teises ir sveikata.

Praregėjusi.

Darželyje Šį Sezoną
Ruduo šiemet gana anksti 

pasibaigė, šiaurinėse ir centri
nėse mūsų šalies valstijose jau 
iškrito nemažai sniego. Vie
nok retai rasi darželį, kuria
me jau viskas būtų užbaigta, 
nebebūtų likę darbo.

Jeigu jūs turite vynuogių 
ar kad ir rožių krūmus, jūs 
atrasite kai ką dar reikiant 
suraišioti, pastiprinti prijungi
mu prie stiprios žemėn įsmeig
tos lazdos, kad jaunutes atža
las vėjas neraičiotų, nedaužy
tų. Tai iš tų jaunųjų jūs tįkė- 
sitės daugiausia žiedų. Rožėms 
jau laikas apsisupti žiemai. 
Aplink kelmą apipilti apie 6 
colių aukščio kapčių žemių ar 
ko kito apsaugai šaknų.

Vynuogių krūmams šis se
zonas laikomas tinkamu ir ap
genėti.

Rhododendronų pakrūmėse 
taipgi reikia prikrauti ąžuolo 
lapų, skujų, samanų ar ko ki
to panašaus 6 colius. Ąžuolo 
lapus .rekomenduoja dėlto, 
kad jie nesukrinta, praleidžia 
orą ir išlaiko priedangą.

Laikas patikrinti naujai 
persofdintų krūmokšniu ir me
delių ramsčius ar jie, šalčiams 
pagruzdinus, atlaikys vėjo 
siūbuojamą medelį.

Rožės ir kiti stipriai patręš
tą žemę mėgstanti krūmokš
niai ir žolynai < bus dėkingi, 
jei aplink, atokiai nuo kelmo, 
apdėsite galvijų ar paukščių 
mėšlu. N.

Forma 518 turi 16 įvairaus prisišaukė pagalbos ir prane- 
dydžio motyvą siuvinėjimui še viešbučio viršenybei. Taik
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contą) siųskite: Mary Sincua, ti tiek pajėgų.
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y. Nežinau, kaip jautėsi kiti,

šį sezoną sugrįžta madon 
tamsios kojinės. Tai bus kom
plimentas apystorėms blauz
doms. Apydiktėms visuomet 
geriau tarnauja tamsus dra
bužis, laibutėms — šviesus.

Žieminiai lydintieji 
Žolynai

Pasirenkant žydėjimui per 
žiemą stuboje žolynus, reikia 
atsižvelgti į kiekį jūsų languo
se saulės, lygiai taip, kaip kad 
renkantis žolynus kiemui. Jei 
saulės gana ir šilimos bent 
60 iki 70 laipsnių pagal Fah
renheit termometrą, ten bujos 
jeronimai. Bet be saulės iįe 
per žiemą miega. Jie mėgsta 
apysausę žemę, kad tik ne
perki žio vi nt.

Pastaruoju laiku patirta, 
kad mums žinomosios baltgal
vės, baltosios ir gelsvos, žydį 
per visą žiemą. Bet jos irgi 
reikalauja dikčiai saulės—be 
saulės tinginiauja. Jas geriau
sia pagirdyti kas dieną po va
landą palaikius vazono dugne
lį vandenyje.

Kur mažiau saulės, ten var
giai kokia kita žolė pavaduos 
begoniją—taip daug ji duoda 
už mažiausią priežiūrą. Net 
prie snieguoto lango jos žydi, 
jeigu tik gauna šviesos ir šili
ma nors kiek šiltesnė už le
dinę. Jos atlaiko daug sausros. 
Bet kada liejama, reikia pa
girdyti iki sočiai. G. M.

Elizabeth, Lindeno ir 
Apylinkės Mezgėję ir 

Siuvėją Darbuotė
šios apylinkės moterys gerai 

žino Lietuvos žmonių padėtį ir 
jos prisideda su savo darbu 
prie pagerinimo Lietuvos žmo
nėms gyvenimo. Mes turėtu
mėm visi prisidėti prie to pra
kilnaus darbo. Turėtumėm ra- 
gintis vieni kitus prisidėti prie 
pagalbos Lietuvai. Jiems da
bar labai reikalinga pagalba. 
Reikia šiltų drabužių, kad ga
lėtų išlaikyti šaltą žiemą. 
Mes dar atsimename, kokios 
ten žiemos šaltos, o jie yra 
apiplėšti to budelio Hitlerio.

Už tat Elizabėtho ir apy
linkes žmonės gruodžio 8-tą 
atvežė dėvėtų gerų drabužių 
ir gerą pundą naujų. Draugės 
Burkauskienė ir Vertelienė 
pridavė man sąrašą naujų 
mėgstu ir pasiūtų drabužių.

■r * Mezginiai: .
M. Užkurėnieriė 3 svetęrius 

su rankovėm ir kalnieriais ir 
4 sv. be rankovių.

> Vertelienė 1 sv. su rank, ir 
kaln. ir porą kojinių.

M. Taras 1 sv. su rank, ir 
kaln.

L. Barkiėnė 1 sv. su rank, 
ir kaln.

♦

M. Kiselienė 2 šalikus.
L. šerelienė 1 porą piršti

nių.
Nauji Drabužiai:

M. Burkauskienė, vaikams 
60 kepurių (hoods), 4 eilutes 
apatinių, 5 sijonukus, 9 poras 
kojinių; vyrams: trejus apa
tinius.

M. Užkurėnienė suknelę ir 
apatinių.

Visi tie suminėti dalykai 
nauji, padaryti namuose. 
Draugai labaj gražiai remia 
Lietuvos žmones. Jeigu jiems 
bile vienam tektų susieiti su 
Lietuvos žmonėmis, jie gautų 
labai gražią padėką už jų ge
rus darbus.

Draugės Burkauskienė ir 
Vertelienė apgailestavo drau
gus Užkurėnus, kad jiedu abu 
serga jau pora savaičių. Ran
dasi namie. Draugai Užkurė- 
nai yra geri darbuotojai jr 
mūsų darbų rėmėjai. Sveikie
siems reikėtų juos aplankyti,* 
suteikti užuojautos. Sergan
tiems labai smagu, kada drau
gai aplanko. Nuo ,savęs linkiu 
greičiausia pasveikti ir v$l 
darbuotis su mumis visais. '

O. Deps.

Rochesterietes Sveikinome 
Suvažiavimą su Šimtine

Sugrįžo saržentu, or- 
inžinieriu. Nespėjęs 
į salę, pirmiausia pa- 
dolerį pasveikinti De-

Iš Mezgėjų Kliubo Veikimo
Lapkričio 3-čią turėjom su

rengę kliubo delegatės išleis
tuvių vakarėlį, kuris pavyko 
labai gerai. Net 6 tautų žmo
nių atsilankė. Buvo visi Ame
rican Society for Russian Re
lief vietos skyriaus viršininkai 
ir darbininkai.

Turėjome programėlę, ku
riai pirmininkavo Mrs. Midlin- 
ton, Rochesterio ASRR pirmi
ninko žmona. Visi viršininkai 
buvo iššaukti pakalbėti apie 
Mezgėjų Kliubo veikimą. Visi 
už gyrė mūs gerus darbus. Po 
prakalbų, visi gražiai laiką 
praleido.

Tarp kitų, atsilankė ta pa
čia diena sugrįžęs draugų J. 
D. Vaitų sūnus Gediminas Vai
tas. Tai buvo didžiausis 
džiaugsmas jo tėvams, myli
mai žmonai, dukrelei, ir mums 
visiems, 
laivių 
įžengti 
aukavo
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą.

Mes velinam jums, Geddy, 
geriausios laimės civiliam gy
venime ir prašome dirbti su 
mumis, kaip pirmiau dirbai.

šis parengimas davė pelno 
$100.73. Aukos $50. Viso $150. 
Su šimtine pasveikinom An
trąjį Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą. Pasveikinimą 
pridaviau suvažiavime.

Daug Draugių Susirinko 
Išgirsti Raportus

Gruodžio 5-tą Mezgėjų 
Kliubas turėjo priešmetinį su
sirinkimą. Daug draugių daly
vavo. Buvo išduotas raportas 
iš Antro Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo. Liko vienbal
siai užgirtas. Ir buvo išduotas 
raportas 2 ir 4 metų darbuo
tės nuo mūsų susitvėrimo.

Kiėk Suteikta Pagalbos 
Lietuvai

Per dvejus metus Lietuvos 
kare nukentėjusiems žmonėms 
pasiuntėm 6,227 svarus naujų 
ir senų drapanų, 1,164 poras 
čeverykų, 700 kavalkų muilo, 
daug,vis,okių siūlų, adatų, gu- 
zikų, britvų, audjeklų, pieno. 
Pasiuvom berniukams ir mer
gaitėms 200 kavalkų drabužių. 
Viskas sutaisyta jr pasiųsta 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui, 417 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Pinigais pasiuntėm $1,158.- 
70.

reškienė, J. Vaitas. A. Barta- 
šius šniūrus surinko ir prista
tė. A. L. Bekešiai sukrovė vis
ką. P. Siganevičia, A. Milčius 
surišo visus baksus. P. Sigane
vičia yra 79 metų jaunumo, 
bet labai gerai darbuojasi, 
kas sekmadienis suriša nuo 10 
iki 20 ir daugiau baksų. Bra
vo tokiam geram darbininkui 
P. Siganevičiui!

Visi šie raportai buvo pri
imti vienbalsiai, su užgyrimu.

širdingai ačiū visiem už dra
panas ir už visokią pagalbą 
Tarybinei Lietuvai ir visai 
Tarybų Sąjungai.
Energingai Dirbama Ir Toliau

Jau ir vėl sunešta mezginių 
ir kitų dovanų Lietuvos žmo
nėms: E. Duobienė pridavė 1 
sveterį su rankovėm ir aukštu 
kaklu, 3 poras pirštinių.

S. Palapienė — 3 poras ko
jinių, taipgi padėvėtų drapa
nų ir čeverykų.

K. Baronai daug drapanų, 
čeverykų ir $1 pinigais. **

P. Vaivodienė gerų drapanų 
ir $2.

J. Šliekis drapanų, čevery
kų ir britvų.

Edna Bonikat — drapanų.
Jau turime 4 baksus drapa

nų ir 17 pr. čeverykų, kuriuos 
draugas R. Sherelis nuveš į 
paštą. Praeitas mezgėjų susi
rinkimas buvo vienu iš geriau
sių. Visos draugės buvo pilnos 
energijos, visos ėmė balsą da
lyvauti visokių reikalų apsvar
styme. Visos pasižadėjo dirbti 
su didžiausiu pasiryžimu ir 
draugiškumu. Tai mūsų nenu
ilstančios veikėjos. Dirbkim, 
brangios draugės, ir dar dirb
kime.

šie draugės ir draugai au
kavo pasveikinti Antrą Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą:

V. Bullienė $6.
P. E. čereškai, A. Bekešius, 

M. Lesyck, P. Vaivodienė po

Baronas po $1.
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sveterius be rankovių, 
poras kojinių.
poras pirštinių.
šalikų.
kepurių.

Nemezgčm:
800 sveterių su rankovėm ir 

aukštais kaklais:
226 
588 
223 
140 
100
33 poras rankaukų.
17 bašlikų.
Viso mezginių 2,127 kaval- 

kai.
Tarybinei Rusijai iš Beke- 

šių garadžiaus per mezgėjas ir 
kitus draugus ir drauges pa
siųsta (per ASRR centrą, New 
Yorke) 131 tonas drapanų ir 
čeverykų ir 100 baksiukų mais
to (kits), šie draugai ir drau
gės pagelbėjo dirbti šiais me
tais :

Drapanas surankiojo ir at
vežė Mr. J. G. Shmitas, J. 
Mockus ir daug svetimtaučių. 
Baksus pririnko ukrainų tau
tos žmonės, Mr. Miller ir Mr. 
Prajar.

Dirbo kas savaitė po vieną 
dieną E. Duobienė, A. Duor 
bienė, M. Shurkienė, A. Gu- 
žąuskienė, Mrs. Budžin, Mrs. 
Petrišie, Mrs. Vasilenčik, Mrs. 
MileiČik, V. Greibienė, E. čę-

siem. Aš niekad nemaniau, 
kad aš turiu tiek daug drau- 
gų-gių, kurie mane tiek at
jaustų. Tas sukėlė manyje dar 
didesnę energiją dirbti žmoni
jos laisvei ir gerovei. To ne
pamiršiu, kolei gyva būsiu. 
Dirbsiu, kiek galėdama, su pa
galba jūsų, brangūs draugai 
ir draugės. Vienybėje — galy
bė. L. Bekis.

Štai, Kaip Kyla Kainos, 
Kada Vyriausybė 
Nuėmė Drausmę

Vartotojai, ypatingai šeimi
ninkės, turės budriai saugoti 
kainas, turės energingai kovo
ti už išlaikymą kainų nuo iš
kilimo į padanges. Turėsim 
budėti ir kovoti visi arba pel- 
nagrobiai atims iš mūsų ne tik 
visą uždarbį, bet ir per metų 
metus sunkiai uždirbtus ir ne 
lengviau sutaupytus centus. 
Užtrauks kraštui infliaciją.

štai, kas atsitiko vien tik 
su citriniais vaisiais Kainų Ad
ministracijai nuėmus lubas nuo 
kainų. Ji sakė lubas nuimanti 
laikinai, o paskui, sausio 26-tą, 
palyginsianti kainas. Jeigu 
perdaug būsiančios užkeltos, 
sugrąžins lubas, o jeigu neuž- 
keltos — paliks be lubų.

To ir užteko. Net nelaukę 
oficialaus lubų panaikinimo 
laiko, tik išgirdę, kad jos bus 
panaikintos, pelnagrobiai ėmė
si lupti sau grobį.

New Yorke apelsinai (oran
ges) pašoko nuo $5.50 iki $8- 
50 už dėžę (urminėmis whole
sale — kainomis).

Chicagoj, kaip pranešamaJš 
tenai, kainos pašoko nuo /$5.- 

į 50 net iki $9.95, už lemonuš 
nuo $6.75 iki $10.80, už grape
fruit dolerį ant dėžės.

Detroite, apelsinai buvo par
duodami turguje po $1 tuzi- 
nas.

Clevelande buvo apelsinų 
kainos pašokusios nuo $5.68 
iki $8, lemonai nuo $6.28 iki 
$10, grapefruit 50 nuošimčių, 
o ružavieji nuo $1.50 iki $3 
per dėžę.

Bostone citriniai 
šokę aukštyn net 
čių.

Jeigu vartotojai 
leistų pro pirštus
kėlimus, numatoma, kad pa
tys perkupčiai gali vėl numa
žinti kainas pirm 26-tos sausio, 
tikslu parodyti, būk kainos 
nepakilusios, gauti visišką kai
noms lubų panaikinimą. O po 
to jau galės kelti, kiek tinka
mi. Ir kels, jeigu mes neišmok
sime saugoti savo centus ir do-, 
lerius. B. G.

vaisiai pa-
80 nuošim-

taip pra
tūps kainų

Padėka 
ir draugėm ir

A. Milčiai $3.
F. A. Baltakiai, Ch. Simai

tis po $2.
G. Vaitai, Mrs. Karchefski, 

J. S. Vaivodai, J. Labeika, B. 
Sherelis, A. Baronienė, S. Pa
lapienė, M. Shurkienė, O. Ma
linauskienė, V. Bačiulis, J. Bo
nikat, V. Greibienė, D. Jenney- 
ohn, A. Koch, A. Duobienė, 
A. Evans, K.

Viso $50.
Vieša

Draugam
Mezgėjų Kliubo narėm už su
rengimą dėl manęs, kaipo de
legatės, išleistuvių.

Pirmininkės šio pažmonio 
buvo Ona Milčienė ir Darata 
Valtienė. Jom pagelbėjo visos 
kliubo narės. Visos suaukavo 
maistą ir gėrimus: Aukavo A. 
Milčiai, J. D. Vaitai, G. A. 
švedai, S. Gendrėnai, J. Boni
kat, A. Duobienė, A/ Evans, 
V. Bullienė, S. Palapienė, 
Shopienė, O. Malinauskienė, 
J. Kontenienė, B. Morkevičie- 
nė. Kitos draugės aukavo pi
nigais. Jų vardai yra aukų 
sąraše. Jonas Evans visą mais
tą suvežė. J. Labeika dirbo už 
baro. Draugės V. Greibienė ir 
Kontenienė tikietukūs parda
vinėjo. Virėjos: V. Bullienė, A., 
Evans, S. Palapienė, Shopienė. 
/ širdingiausia padėka visiem 
dirbusiem, aukavusiem ir vi
siem dalyvavusiem šiame pa
rengime. širdingai ačiū Gede- 
mino Draugystei ir jos visiem 
viršininkam už suteikimą vi
sos salės veltui. Ačiū draugei 
O. Gendrėnienei už gražių gė
lių bukietą ir R. W. R. už 
“orchid corsage,” kurį man 
suteikė, širdingai dėkoju vi-

K

9482
*2 • 20,

Forma 9482 gaunama 12 iki 
20 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 
tą, siųskite t Mary Sineus,
Lorimąr St, Brooklyn 6, N
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Pirmininkas F. Klaston. 
Nut. Raštininkas P. Beeis.

suvažiavę iš visų Su- 
Valstijų kampelių, kai-

Detroit, Mich.
Antrajam Demokratinių 
lietuvių Suvažiavimui, 
Pittsburgh, Pennsylvania.

Grand Rapids, Mich.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 41 kuopa sveikina 
Antrą Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą su $5.

ir 
bus

St. Rainard, pirm.
I). G. Jusius„ sek r.'
S. Zavis, ižd.

j Stoughton, Mass.
Antrasis Demokratinių 
Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas.
Pittsburgh, Pa.

■■>«>» i' M" ■'.u.'

Suva- 
š. m.
Pitts- 

pavar-

LDS 
bridge,

LDS 
Mass.

8-nios organizacijos, 11-ka 
delegatų. Jų visų bendra auka 
$126.50. Linkime kilniausių pa
sisekimų Suvažiavimui.

Suvažiavimui ruošti Komisi-

Boston, Mass, 
organizacijos svei- Gerbiamieji:—

Ketvirtas puslapis

Sveikinimai ir Aukos 2-rajam 
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimui
žemiau telpa sveikintojų 

ir aukotojų Antrajam De
mokratinių Lietuvių 
žiavimu i (įvykusiam 
lapkričio 23-24 dd. 
burghe) vardai ir
dės. Jų yra didelis pluoštas 
ir ne visi sveikinimai buvo 
parašyti1 aiškiai. Redakcija 
dėjo pastangų visus juos 
ištaisyti ir suderinti. Jeigu 
kurių aukotojų vardai ir 
pavardės nepasirodytų, tai 
jis arba ji turi rašyti De
mokratinių Amerikos lietu
vių Centro iždininkui Jonui 
Gašlūnui, kuris aukas priė
mė ir vedė sąskaitą. — 
Laisvės Red.

besite klausimus čia gyvenan
čių lietuvių, kaip pagerinti gy-i 
ven i mo sąlygas*. > ... .r,,

Taipgi Lietuvoj karo ųuąlin
ti žmonės. Kaip mes amerikie
čiai galėsime jiems padėti.'

Sveikina kuopos vardu seka
mi draugai ir draugės:

Po $1: Geo. Kuraitis, V. Bun- 
kus, M. Sapiega, J. ir E. Ga
šlūnai, V. Chepulis, D. M. šo- 
lomskas, I. Levanienė, J. E. 
Gužas, L. Gavrilovich ir R. ži- 
džiūnas. Po 50c: A. Balčiūnas, 
G. Wareson ir V. Rudaitis.

Viso pasveikina su $13.
Lai gyvuoja demokratinių 

tuvių veikimas.
ALDLD 1 kuopos org.

Jurgis Kuraitis.
Sveikininias nuo Bridgeport, 
Conn., Progresyvių Lietuvių. 
Bridgeportas lietuviais ne

skaitlingas miestas — ypatin
gai laisviečių - progresyvių lie
tuvių neperdaugiausia, tačiaus, 
matydami šiame momente 
svarbų reikalą, — tai yra šau
kimą Antrojo Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo — išrin
ko ir pasiuntė nuo organizacijų 
tris delegatus ir apart tų dele
gatų sveikina šį suvažiavimą’ 
su $65.

Vietinės
kiną su sekamomis sumomis:

LLD 63 kp. su $10.
LDS 74 kp. su $10.
Delegatams buvo suruošta į 

suvažiavimą išleistuvės, kurio
se sukelta $32.

Lietuvių Darbininkų Susivie 
nijimo pavieniai nariai sveiki
na sekamai: J. Mockaitis ir J. 
Budimas po $3. M. Valatka, 
Masiulevičienė, J. Jasiūnas, 
Gižauskas ir T. Stancikienė 
$1. A. Mureikienė $1.50.

Bridgeporto progresyviai lie
tuviai trokšta, kad Antrasis 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimas padarytų daug nau
dingų ‘planų dėlei gerovės mū
sų tolimesnio veikimo ir nau
dai mūsų senos tėvynės 
vos.

Geriausio pasisekimo 
suvažiavimui!

Delegatai:
A. Mureikienė, 
A. Pudymienė, 
P. Baranauskas.

Brockton, Mass. ’ t
Gerbiamieji: LPTK Brock- 

tono skyrius nuoširdžiai sveiki
na Antrąjį Demokratinių A- 
merikos Lietuvių suvažiavimą 
ir aukoja dvidešimts penkius 
dolerius padengimui išlaidų šio 
suvažiavimo.

Viso labo jums.
Stanley Baronas, 
LPT Komiteto rast.

Kaip tik buvo paskelbta spau
doje šaukimas Antrojo A. D. L. 
Suvažiavimo, tuojaus būrelis 
veikėjų padarėm pasitarimą, 
kad reikia ruoštis prie jo. Susi
dėjo į bendrą ruošimąsi, kaip 
tai delegatų pasiuntimui ir pa
sveikinti suvažiavimą su auka, 
šios organizacijos:

ALDLD 2 ra kuopa So. Bos
ton, Mass.

LDS 62 kuopa, So. Boston,; 
Mass.

Liet. Pil. Kliubas, So. Bos
ton, Mass.

Liet. Pagalb. Teik. Kom., So. 
Boston, Mass.

Moterų Kliubas, Cambridge, 
Mass.

ALDLD 8-ta
Mass.
163-čia

Mass.
151-ma

Great Neck, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas karštai sveikina šį taip Ja: 
svarbų suvažiavimą. Mes tiki ! 
mės, kad jūs, draugai ir drau-į 
gės, padarysite daug gerų ir! 
naudingų tarimų. Ypatingai, 
kaip mes suvienytomis spėko
mis galėtume suteikti didesnę 
pagalbą Lietuvos žmonėms, ir 
kaip geriau galėtume kovoti 
prieš reakciją, įskaitant ir liet, 
fašistus, kurie nori sugrąžinti 
Smetonos fašistinę tvarką Lie
tuvoje.

Su pasveikinimu siunčiame 
auką $5.00, kurią teiksitės pri
imti.

Gerb. Draugai:
Detroito Lietuvių Radio 

Kliubas sveikina Antrą Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
ir linki geriausio pasisekimo 
užsibrėžtuose darbuose. Svci- 
kipdąmi sykiu siunčiame ir au
ką $27.00, kuriuos sunaudokite 
pągal numatytą reikalą.

Draugiškai,
Detroito Lietuvių Radio Kl. 

Stephanie Musytė, Sekr.

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.

ALDLD 198 kp. Oakland, Ca
lifornia siunčia $10 aukų Suva
žiavimui. (

Mes apgailestaujame, 
nepajėgiame pasiųsti < 
to, bet pasitikime, kad atliksi
te gerą darbą ir pravesite už
brėžtus tikslus į gyvą darbuotę.

Draugiškai, ••
ALDLD 198 kp. sekr.

Ks. B. Karosienė.

Brooklyn, N. Y.
Sveikinu Antrąjį Amerikos 

Pažangiųjų Lietuvių Suvažia
vimą ir linkiu jam rimtai pasi
darbuoti laisvos, demokratinės 
Lietuvos labui! A. Petriką. 
(su sveikinimu prisiųsta $10.)

Brockton, Mass.
Vienybės Draugija, Brockton, 

Mass., sveikina Antrąjį Dem. 
Amer. Lietuvių Suvažiavimą ir 
aukoja šešius dolerius padengi
mui išlaidų šio suvažiavimo.

Kazys Ustupas.

.Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 1-mos kuopos pasveikini
mas Antrajam Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui, Pitts
burgh, Pa.

Mes pasitikime, kad jūs, de
legatai, 
vienytų

Trečiadienis. Gru oct 12, 1O7H5

PITTSBURGH, PA

paliuo-

D. P. Lekavičius.

Waterbury, Conn
Iš

Skaitytojų Balsai

Lietuvą,

NAMU SAVININKAI!

Laidotuvių Direktoriai

Telef. HUmboldt 2-7964 (*

VALANDOS: Sekmadieniais nSra valandų.

kad jau
pasiuke

lietuviški kryžio- 
ir Smetonos šali-

parva- 
pas sa-

vadinosi Politinės Po- 
Tardomasis Skyrius 
Berods, ar ne Miškų

Išlaisvinti iš Buchenwald baisenybių kempės, tie len
kai muzikantai, atsidėkodami gelbėtojams, suruošė 
Amerikos kariams koncertą Raudonojo Kryžiaus pa
talpoje, Wiesbaden, Vokietijoj. Jų scenos dekoracijos 
padaryta iš dryžiuotu kempėj dėvėtų uniformų.

Philadelphia, Pa.
Pasveikinimas Antram Suva

žiavimui nuo Veikiančio Komi
teto. Auka $50.

J. Gružauskas.

kuopa, iCam-

Lietuvos liaudis

parvežti -vėl tokią 
Lietuvą, kad galėtų 
kankint įvairiausiais

Am. Dem. 
aukoja 
sunau-

, kad 
delega-

Hali, 103 
Waterbury, 
valandą po 
et. y patai.

pasekmių, 
Chaplik, 

LDS 169 kp. sekr.

iškovotas demo- 
žmonių teises.
mūsų vien tik 

, tai siunčiame
nors mažą auką' tolimesniam 
jūsų prakilnaus fiarbo vedimui 
$25. •• ‘ ,J

LDS Trečio Apskričio 
Pirm. A. Matulis.

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

ir me-

Hillside, N. J.
Pasveikinimas Suvažiavimui: 

! H. Kudirkienė $2, J. Gasparai- 
tis $2. Viso $4.

r ****

r-
4

kinimus Antram ■ Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui ir tikit 
mes, kad jūs, draugai ir drau
gės delegatai, surasite tinka
mus būdus, kaip užmezgus ar
timesnius ryšius su mūsų bro
liais ir sesutėmis gyvenančiais 
Lietuvoje, ir kaip čia Ameriko
je apsaugojus 
kratinės darbo 

Kad nebūtų 
tušti žodžiai,

Brooklyn, N. Y.
Draugai: ;

Brooklyno Liet. Liaudies Te
atras sveikina 2-j į 
Liet. Suvažiavimą 
$10, kurie, aiškui, 
doti geram tikslui.

Lai gyvuoja kultūra 
nas, sujungtas su progresu.

Už Liet. Liaudies Teatrą, 
Juozas Byronas, sekr.

Albany, Calif,
Gerb. Antro Suvažiavimo 
valdyba ir delegatai!

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 169 kp., Oakland, Cali
fornia, negalėdama . prisiųsti 
deelgato į Suvažiavimą, sveiki
na Suvažiavimą su auka $5 dėl 
padengimo lėšų. Linkime, kad 
Antras Suvažiavimas būtų sėk
mingas. Gero pasisekimo su
jungimui visų\ demokratinių 
spėkų, Lietuvos/ karo nukentė
jusių pagalbai ir 
reakciją.

Linkėdamas gerų

Gerbiama Valdyba 
ir Delegatai:

Mes, Stoughton, Mass., 
viai siunčiame širdingiausius
sveikinimus jums, broliai ir se
serys, čia susirinkusiems. Lin
kime ištvermės šiam prakil
niam darbe. Sucementuokit vi
sas mūsų lietuviškas jėgas, kad 
io šio suvažiavimo plačiau, na
šiau dirbtume dėl mūsų tėvy
nes, Tarybų Lietuvos. Dėl Lie
tuvos našlaičių ir dėl viso gero 
Lietuvai.

Prie nuoširdžiausių linkėji
mų rasite mūsų aukas.

Stoughtono Lietuvių Suvieny
tos Draugijos aukavo $25. LDS 
71 kp. $10; Agnes ir Juozas 
Petyukaitis $10; Marijona ir 
P. A. Jątul $10. Po $5 aukavo : 
K. Chestnut ir šeima, V. ir M. 
Stulgaitis, Povilas Yukon ir 
šeima, Alfonsas Venskevičius. 
Ladik Walent $3. Po $2: K. 
Valent, O. Norkus, P. Klimas, 
J. Kovai $1. Viso $85.00.

Reiškiu gilią pagarbą,
P. A. Jodui.

Scranton, Pa.
Dem. Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui, 
Pittsburgh, Pa.

Širdingiausius linkėjimus siun
čiu jums, draugai delegatai-tės. 
O kartu siunčiu nors ir( mažą 
auką, $5.00.

Ig. Klcvinskas, 
Scranton, Pa.

Pasveikinimas Antram 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.

Varde Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Trečio Apskričio, 
siunčiame širdingiausius svei-

Skiriu Šį Rašinėlį Draugui 
Antanui Bimbai

Taip staiga, drg. A. Bimba 
išvažiavo į Tarybų Lietuvą, 
kad toliau gyvenantieji nuo 
New Yorko negalėjome laiško 
jam parašyti, palinkėti tau, 
drauge, laimės ir laimingos ke
lionės, kaipo pirmam Amerikos 
lietuviui, pasiruošiančiam, ne
paisant net gyvybei pavojaus, 
aplankyti Tarybinę 
mūsų seną tėvynę.

Dabai* sužinojome 
Antanas laimingai
Lietuvą, turi pasikalbėjimus su 
Lietuvos vadovaujančiais drau
gais—vadais. Mums visiems,
d. A. Bimbos draugam, links
mos naujienos. (Liūdnos ir pik
tos žinios tik A. Bimbos prie
šams, kurie išmislino, kad A. 
Bimba areštuotas Švedijoj.)

Nepamiršk, drg. A. Bimba, 
pasiteirauk pas Kauno vado
vaujančius draugus, (jeigu bū
si Kaune), kad jie jums pa
rodytų tuos įrankius, kuriais 
prie Smetonos švogerių val
džios Lietuvos politinius kali
nius kankino. Prie Smetonos 
rėžimo 
licijos 
Kaune, 
g-vėj.

Pamatysi kokiais įrankiais 
kruvino Smetonos budeliai 
kankino tuos Lietuvos liaudies 
sūnus—dukras, kurie kovojo 
už Lietuvos liaudies reikalus 
ir prieš Smetonos rėžimą. Bet 
vienok tie kankinimo įrankiai, 
kalėjimai, šaudymai nesulaikė 
nuo pasiliuosavimo iš po fa
šistinės Smetonos persekiojimo 
priespaudos, 
pasiliuosavo.

Amerikoj 
kai, Hitlerio
ninkai, sušilę darbuojasi, kad

Lawrence, Mass.
Pasveikinimas Antram De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mui nuo Maple Parko Bendro
vės, Lawrence, Mass., su $25.

—per S. Penkauską.

Methuen, Mass.
Pasveikinimas Antram De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mui nuo Methuen Massechu- 
setts lietuvių farmerių su $8. !.

—.per A. Taras ką. ‘
(Daugiau bus) *

tvarką į 
žmones 
budeliš

kais įrankiais. Bet tiems smur
tininkams tas nepavyks. Jie 
tą gerai žino. Tai pradėjo pas- 
kiausį savo smurtininkų darbą 
prieš sau nepakenčiamus as
menis. Melais negali toli nueit, 
žmonių suklaidinti taip pat 
negali, tai muštynes pradėjo 
vyk d in ti.

Taip darė Lietuvoj smeto- 
nininkai, Vokietijoj hitlerinin
kai, Italijoj musoliniečiai juo
di fašistai. Taip Amerikoj pra
dėjo praktikuoti lietuviški' 
kryžiokai, Hitlerio — Smeto
nos barabančikai.

Didžiausios laimės tau, drg. 
Antanai. M. Antanuk

Chungking. — Sakoma, 
chinai komunistai apleido 
Mukdeną, Mandžurijoj.

STABDYK VERIANTI SKAUSMĄ 

strėnų gėlos
. . štai švarus, naujas būdas liuosuot 

7 I] Mpraslų strėnų gėlų. Johnson’s 
/ // Back Plaster*! Lengvina skausmą, 

sustingimų, jveržimų. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Visokios Žinios
Keletas lietuvių kareivių 

parvažiavo iš Vokietijos ir iš 
Pacifiko. Sugrįžo Danis Gai
lius, kuris du metus išbuvo ku- 
korium; . du sūnūs Antano 
Stapčinsko; sūnus ponios Jen- 
kienės, daktaro Jonkaus bro
lis; sūnūs Povilo ir Petro Ado
maičių ii’ Antano Garizo sū
nus; vienas sūnus Antano 
Bablausko.

Visi vaikinai džiaugiasi su
grįžę namo. Jau visai 
suotas J. Masodųskis.

P. Lekavičius, kuris 
žiavo 5 savaitės atgal 
vo moterį į Milwaukee, Wis., 
vėl atgal įstojo į armiją ir da- 
įSar ten yra rekrutavimo ofi- 
cierium. žadėjo atlankyti per 
Kalėdas mus Lekavičius, tėvą 
ir motiną. Jis jau ištarnavęs 
18 metų.

Stonio Socio iš New Eagle, 
Pa., sūnus 'Zenonas parvažia
vo iš Vokietijos. Jis buvo ap
sivedęs Anglijoj ir turėjo sū
nų. Jo moteris pasimirė An
glijoj.

Apie Suvažiavimą
Vietos komitetas rengimui 

Demokratiniu Lietuviu Suva
žiavimo rūpinosi, kad visokiais 
būdais surasti nakvynes, kad 
prirengti svečiams patogiausia 
pavalgyti, kad išdalinti šimtus 
plakatų. Ant galo pasirodė, kad 
buvo užtenkamai nakvynių.

Pas mane iš vakaro svečiavo
si Liminska iš Detroito. Senas 
pažįstamas, tai turėjom jam 
vietą duoti. Kai tik sugulėm, 
pradėjo kas tai skambinti. Nagi, 
žiūrime, du brooklyniečiai, Rei- 
nardas ir Steponaitis. J ieško 
D. Lekavičiaus. Pasikratę de
šinę, jie sako: Broli, turi leisti 
nors pasėdėti per naktį. Sako, 
buvom nuvesti pas saliunininką 
ant nakvynės. Tenai dirba sa- 
liunininkės brolis. Kai sužinojo 
kad mes atvažiavom-į Demo- 
krat. Liet. Suvažiavimą kaip 
delegatai, ‘pradėjo visaip nie-

kinti mūsų suvažiavimą. Tai 
nepakęsdami tokio nonsenso 
pakilom ir išėjom. Na, priė
mėm juos pernakvoti per abi 
naktis.

Ant rytojaus nuvažiavus i 
svetainę radom daug svečių. 
Koks džiaugsmas buvo svei
kintis su senais pažįstamais, 
su Dr. Kaškiaučium, Dr. Pa- 
levičium, Jočioniu, Kuzmic
ku, Salaveičiku, Navalinskais. 
Tai pirmas Pittsburghe toks 
įspūdingas suvažiavimas atsi
buvo.

LDS 49 Kuopos Veikimo
Gruodžio 5 d. įvyko’LDS 49 

kuopos priešmetinis susirinki
mas. Narių atsilankė pusėtinas 
skaičius, šiame susirinkime bu
vo suteikta kalėdinės dovanos 
$25 vertės karo bonų LDS 49 
kuopos nariams, kurie tarnavo 
kariuomenėj, čia paminėsiu tų 
jaunuolių vardus: William 
Balčiūnas, Anthony Blekis, El
ma Bakutis, Bronius Mikuls
kis, Albertas Strižauskas, Ray- 
mondas Laurinaitis, Fredas 
Navikauskas, Dr. John S. Sta- 
nislow. Iš šito skaičiaus LDS 
49 kuopos narių yra žuvęs Al
bertas Strižauskas. Bet dar 
ne visi yra grįžę iš tarnybos.

Kuopa padarė tarimą reika
lauti grąžinti mūsų kariuome
nę iš Chinijos. Išrinko komisi
ją pagaminti peticijas ir rink
ti parašus ant peticijų.

Koncerto Komisija pranešė, 
kad koncertas įvyks 16 dieną 
gruodžio, Venta 
Green street, 
Conn. Pradžia 3 
pietų. Įžanga 75
Programą pildys Bronė Lukas 
Rasimavičiūtė ir Gertrude 
Ulinskiutė ir Laisvės Choras 
iš Hartfordo. Taipgi choras 
suloš komediją “Velnias Sta
tinė]”. J- Strižauskas

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
■ | « *• - r-» v< ▼* • rnti >- r’**** *»«.*•>» <» r ' i , • * *

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 fiingclLavLmo reikalą kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinjam 

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

MOH
Mes taipgi, aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661



Trečiadienis, Gruod. 12, 1945 Laisvi—-Liberty, Lithuaniaii Daily reliktas puslapis

Iš Antrojo Demokratinių Am. Lietuvių 
Suvažiavimo, Įvykusio Pittsburghe

Rašo J. M. Karsonas
Ištraukos iš Delegatą Kalbą, Sakytą 3-čioj ir 4-toj Sesijose

(Pabaiga)
Pasirodė, kad mes šiame 

Suvažiavime reprezentuojame 
207 įvairias organizacijas. 
356 delegatai atstovauja 160,- 
000 orgąnizuotų lietuvių. Ko
kis tai puikus Suvažiavimas!

Antruoju raportavo už 
mandatų komisiją Wm. čer- 
nauskas iš Rochester, N. Y., 
papildydamas raportą.

R. Mizara padarė platų 
pranešimą apie bendrąją pa
dėtį ir mūsų uždavinius. Ra
portas buvo priimtas ir užgir- 
tas ilgu, griausmingu delnų 
plojimu

Pirm. Vasaris- pašaukė ant 
estrados visus jaunus karei
vius, veteranus, kurie tik ne
seniai laužė fašistinio žvėries 
kaum&^-Jų gana daug radosi 
ir sustojo scenoje visi. Dele
gatai ir visa publika kartu ir
gi atsistojo, kaip uželektrizuo- 
ta.

Publika karščiausiai sveiki
no 14 karžygių, kurių tarpe 
buvo vienas už Ispanijos lais
vę kovotojas (Niedvaras) ir 
kurie tik neseniai sugrįžo^ su- 
lamdę žiaurų fašistinį milita- 
rizmą, kovodami už pasaulio 
taiką.

T. Žebraitis skaitė laišką 
nuo vieno eks-kareivio Vait
kaus, kuris buvo susitikęs su 
lietuviais fašistais Vokietijoje.

Kalba jaunuolis M. Matu
tis iš Chicagos:

Mes pastebėjome, kad ana
me komitete nebuvo nei vieno 
jaunuolio, bet dabar mes bū
sime kartu, kaip ir šioj kon
ferencijoj. Mes jau užaugome, 
ir turime savo jaunuolius.

Priimkite mus! Neužmirški
te mūšy! Išmokinkite mus ko
voti !

Žebraitis apeliavo į senius 
labai rimtu jausmingumu. Vėl 
treškėjo delnai per visą di
džiulę svetainę, prisipildžiusią 
kupinai žmonių.

A. Litvinas:
Mes visi atstovaujame jau

nimą. Mūsų kovos dar nepa
sibaigė. Europoje, Azijoje ir 
kitur, tai buvo kova su gink
lu. Gi dabar mes kovosime be 
ginklo už demokratiją. Gink
luotose kovose -nežiūrėjo, kas 
tu buvai: komunistas, katali
kas, socialistas, ar kas kitokis. 
Visi kovojom už vieną tikslą 
ir su tuo pačiu priešu.

Mes, su jūsų pagalba, lai
mė i ome ta kovą.

Biliai įnešti kongresan geri,

Mes 
ko- 
kad 
Jau 
kad

bet mes turime juos laimėti 
vėl per kovą.

Nereikia nusiminti, 
stosime į Legioną ir ten 
vosime, bet tas nereiškia, 
mes atsiskirsime nuo jūs. 
šiandieną mes matome,
mums reikės eiti į streiką ir 
kovoti už algą.

Jie pirmiau daug mums ža
dėjo, kuomet mes buvome 
jiems reikalingi, bet dabar jie 
vėl kalba apie naują karą, 
kuris gali būti dar baisesnis. 
Kitas svarbus klausimas yra, 
—rinkimai ateina. Didžiūnai 
jau žada ir kandidatūras ne- 
kuriems kareiviams. Bet tuo- 
mi jie kareivių nesuvils.

šis jaunas veteranas pasiū- 
,lė ir pasveikinimą Lietuvos 
jaunimui, kuris karštai buvo 
užgirtas.

B. Giraldutė (iš Detroito), 
jauna mergina, kalbėjo angliš
kai. Ji pareiškė nusistebėjimą/ 
kodėl čia nebuvo, mažiausia, 
nors pusė svetainės jaunimo?

Matas Šolomskas, vetera
nas, kalbėjo angliškai:

Aš džiaugiuosi matant tiek 
daug veteranų čia šioje kon
vencijoje! Mes neprašome pa
galbos nuo nieko. Mes, lietu
viai jaunuoliai, sugebėsime 
bile judėjimą vadovauti kovo
je už demokratinį judėjimą 
šioje šalyje.

šeštadienis, lapkričio 24 
diena, 1945 metų: Paskutinei 
sesijai pirmininkaujant jau-1 
nuoliui Antanui Vasariui 
liau ėjo jaunuolių kalbos.

Mildred Janonis:
Aš bandysiu kalbėti lietu

viškai, nors liežuvis pinasi ir 
linkęs kalbėti angliškai.

Matote, kiek čia yra mūsų 
jaunų vyrų ? Ir dar daugiau 
pasiliko namie.
veikti ir judėti visuomeniška
me judėjime. Ir mes bandome 
daugiau jaunimo įtraukti į tą 
judėjimą.

T. Žebraitis: Jus matote, 
kiek mūsų jaunuolių dalyvau
ji demokratiniame judėjime? 
Ir daugiau dalyvautų, bet gal 
jūs, senieji draugai, nemokė
jo! juos išmokinti, kaip veikti, 
kad daugiau jaunuolių įtrauk
ti į veikimą.

Matote, kad mūsų kareiviai 
nori dalyvauti visuomeniška
me veikime, bet jie nemoka 
veikti. Gi mes, kiti jaunuoliai, 
jau mokame veikti, tik duo
kite mums daugiau darbo.

Milda čipiute, jaunutė mer-

to-

Mes norime

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

kaip daug bus išpirkta Šerų, 
ŠĖRO KAINA $25

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

Taipgi Turi Būt Gera Sale 
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti šėrų ir tai reikia greit atlikti. Kurte 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną šėrą.
Siųsdami už šėrus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardui

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

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

S» =W

gina, jauniMsia delegatė šia
me suvažiavime, irgi gerai 
kalbėjo jaunuolių veikimo 
klausime, bet nesuspėjau pa
imti ištraukos iš jos kalbos, 

i Atsiprašau už tai!
Petras Šimonis, advokatas iš

So. Bostono:
Mūsų vaikai užaugo į suau

gusius jaunuolius ir jie dabar 
nori veikti ir kovėti. Jie čia 
sėdėjo dieną ir kitą, o dabar 
čia nors prieš pabaigą kon
vencijos jau kalbame.

šiandien pasirodome, ką 
mes vakar per naktį planavo
me. šiandieną pasisakome, 
kad mes norime veikti kartu 
su jumis;

■■ Aleks Vaizgėla iš Chicago, 
Ill.:

Draugai, aš jau nebe jau
nuolis. Aš vakar buvau pasi
rengęs kalbėti, bet nebuvo 
progos, (Gražiai kalba lietu
viškai). Aš linksmas esu, kad 
mane išrinko delegatu. Turė
siu progą susipažinti su kitų 
kolonijų veikėjais.

Kol Kaunas ir Vilnius vie
ną gražią dieną sau ramiai 
stūksojo; jų jaunimas — vai
kučiai žaidė, tai tuo laiku fa
šistai pasiryžo viską deginti ir 
naikinti! Tada mano draugai 
paspaudė man ranką ir aš lei
dausi j kovą už laisvą pasauli! 
(šiuo momentu ašaros rodėsi 
delegatų akyse). Aš ėjau ir 
negailestingai laužiau kaulus 
prakeiktiem fašistam! Ir mes 
kovą laimėjome!

Kada karas degino visa pa
saulį. tai jie, kareiviai, buvo 
gerbiami, nes jie nusukinėjo 
sprandus fašistams, pasaulio 
uždegėjams. Bet sugrįžę iš 
mūšių jie atrado audringą gy
venimo padėtį. Dabar mes 

j stengsimės sekti jūsų pėdomis 
ir gelbėsime kovoti. (Smarkus 
delnu plojimas palydėjo Ale- 
ko kalbą ir jo ryžtingumą).

Adv. Keistutis Michelsonas, 
brooklynietis :

Aš manau, kad ši demon
stracija šio Suvažiavimo paro
do, jog nėra baimės, kad ne
bus kam pavaduoti senų vei
kėjų vietas ir visą veikimą. 
Pasirodo, kad jaunieji jau gali 
vadovauti demokratiniam ju
dėjimui.

Aš manau, kad turime su 
džiaugsmu žiūrėti į vaizdą, 
kuomet demokratinis lietuvių 
jaunimas pasiryžęs eiti išvien 
ir kovoti fašizmą. Jūs matysi
te, senieji draugai, kaip mūsų 
skaičius didės ir mums nerei
kės bijoti nei jokio fašizmo!

Karštai pareiškė jaunasis 
advokatas. Tapo sukeltas en
tuziazmas ir karštas plojimas.

Marė Sukackienė, perskaitė 
rezoliuciją, atsišaukiančią į 
Amerikos jaunimą.

D. M. Šolomskas raportavo 
už organizacinę komisiją.

Keistutis Michelsonas skai
tė rezoliuciją lietuviškų kvis- 
lingu klausime.

Dar viena jauna mergina 
skaitė rezoliuciją. Nesuspėjau' 
naimti vardo, ir kokiame klau
sime.

V. Andrulis skaitė rezoliu
ciją prieš fašistus.

Mizara skaitė rezoliuciją: 
kokiu būdu gelbėsiįne Lietuvai 
atsistatyti.

Petras Šimonis skaitė pasiū
lymą anglų kalboje: Stengtis 
per radio kalbėti apie Lietuvą.

Sukackienė skaitė rezoliuci
ją moterų klausime.

• > Dr. Palevičius skaitė rezo
liuciją už ištraukimą U. S. 
kariuomenės iš* Chinijos.

Visi pranešimai, raportai ir 
rezoliucijos buvo pilnai, vien
balsiai v entuziastiškoj dvasioj 
užgirta.

Esu buvęs daugelyj didelių 
suvažiavimų, bet tokį entu
ziastišką, su aukštai pakilusiu 
ūpu delegatuose dar pirmą 
kart mačiau tik šiame Antra
jame Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime. Kantrumas, iš
tvermė ir pasiryžimas karštai 
liepsnojo pas visus, dalyvius. 
Tokiam pakilusiame ūpe — 
be jokios nuovargio išreikšmės 
Suvažiavimas ir užsibaigė.

Negali būti mažiausios abe
jonės, kad Suvažiavimo dele
gatai — kolonijų atstovai, pui
kiai nusiteikę- akyvaizdoje

gražių tarimų dideliems dar
bams ir didelio entuziazmo 
ūpe parvažiavę į savo koloni
jas gyvai darbuosis pravedi- 
mui tų tarimų gyveniman be 
jokių nuotrupų.

Kas dalyvavo šiame reikš
mingame Suvažiavime, nega
lės užsnūsti ir nieko neveikti.

Beje, užsidarius Suvažiavi
mui, kol dar visi radosi savo 
vietose, buvo visas Seimas nu
fotografuotas. Už poros valan
dų, toj pačioj svetainėj, įvy
ko gražus koncertas delegatų 
pasigrožėjimui, bet mes, Lo
well, Lawrence ir Nashua' de
legatai, koncerto jau nebelau
kėme, — išsiskubinome anks
čiau j namus, ką aš be galo 
apgailestavau! Tačiau reikėjo 
važiuoti, nes visi važiavome 
vienoj mašinoj.

Atsiprašau visų delegatų— 
Seimo dalyvių, jeigu ne viską 
atlikau, kaip reikėjo atlikti. 
Mat, pirmą kart reporterio 
darbą dirbau. Ir tik dabar pa
tyriau, kiek tame yra keblu
mo.

Reikia turėti patyrimo, kad 
kuo daugiausia kalbų pa
griebti ir suspėti atžymėti ant 
popierio. Čia turi veikti vienu 
kartu: ausis, atmintis ir ran
ka su paišeliu.

Elizabeth, N. J
Aplankytam Sergančius

Belankydamas Laisvės skai
tytojus, radau sergančių drau
gų. Nekurie nusiskundė, kad 
draugai jų neaplanko. Vienas 
kitas išsireiškė: kuomet svei
kas buvau, tai visiems buvau 
geras, o kai susirgau, tai nie
kas nenori aplankyti.

Čia paduodu sergančiu 
draugų vardus ir antrašus, ir 
prie progos, draugai, malonė
kite juos aplankyti: 
960 Jefferson Avė.; 
lauskas, 228 Clark 
Krūtis, 237 Atlantic 
Rimkus, 211 Inslee 
Neiman, 743 Jackson
nediktas Rimkus randasi ant 
farmos, Enlighs Lawn, N. J.

Visiems sergantiems drau
gams linkiu greitai pasveikti 
ir vėl su mumis stoti į darbą. 
Vincas Paulauskas kas metai 
vajaus laike buvo mano pa- 
gelbininkas, o dabar jo svei
kata nepavelija.

Gerų linkėjimų,
A. Stripeika.

J. Pūtis, 
V. Pau- 
Pl.; D. 
St.

Pi.;
Avė.

M.
Be-

Buy More Bonds

BUBBLES SAKO—

• Žinai, kas yra charakte
ris? N i e k e n o nematomų 
kampų išvalymas! O kal
bant apie valymą—tai labai 
vargas dabar, kad muilo 
taip trūksta. Visi mes gali
me pagelbėti, pristatydami 
PANAUDOTUS RIEBALUS 
muilui gamint padėti. Jūs 
vis-taupysite, ar ne?

LAISVĖS VAJUS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 1 puslapio)
P. Anderson, Rochester ..........
Geo. Shimaitis, Montello .........
P. Beeis—F. Kias ton

Great Neck ........................
V. O.' Valukas, Wilkes-Barre .... 
C. K. Urbonas, Hudson .............
V. Ramanauskas, Minersville .. 
J. Burba, So. Boston ................
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 
P. Šlajus, Chester ....................
J. Blažonis, J. Karbonas, Lowell 
S. Puidokas, Rumford ............
ALDLD 25 kp.,' Baltimore .....
P. Šlekaitis, Scranton ..... ..... ...
L. Pruseika,' Chicago .......i........
S. Penkausk'as-

P. Tamašauskas, Lawrence ..
L. Bekesiene, Rochester ...........
V. Padgalskas, Mexico ...........;...
M. Dambrauskiene, So. Boston 
J. Grybas- m > >.

J? Krasauskas, Norwood ....

1163
1090

931
792
772
688
676
650
650
632
588
558
508
496

472
388
384
364

342

H. Žukienė, Binghamton ...........
J. Simutis, Nashua ....................
M. Smitrevičienė, Detroit .........
ALDLD Moterų 20 kuopa, 

Binghamton ..................
V. J. Valley, New Britain.........
ALDLD 145 kp., Los Angeles 
J. Kazlauskas, Wethersfield ....
A. Valinčius, Pittston ................
A. P. Dambrauskas, Haverhill. 
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 
F. Wilkas, Wilmerding ■...........i
J. LihgevičiUs, Saginaw ...........
J. Ruęlman, New Haven .........
J.A Kalvelis, Bridgewater .............
A. Kupstas, E. St. Louis ...........
A. Gudzin, Schenectady ...........
M. JanulienČ, Detroit ...............

290
288
280

VYRAI
240
234
218
216
208
192
162
156
148
130
130
104
78
72

J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 40
J. Gugas, Detroit .......   26
J. Adams, Grand Rapids ............. 24

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>

Naujų skaitytojų prisiuntė A. Stripeika-Geo. Kudir
ka,. Elizabeth, N. J.; M. Dambrauskienė, So. Boston, 
Mass.; H. Žukienė, Binghamton, N. Y.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prišiųsdami pre
numeratų: H. Tamašauskienė, W. Roxbury, Mass.; S. 
Penkauskaš-P. Tamašauskas, Lawrence, Mass.; L. 
Prūseika, Chicago, Ill.; C. K. Urban, Hudson, Mass, 
(pastarasis pareiškė, kad nors vėlai praneša, bet ir jis 
sutiko su vajaus prailginimu, nes jis gali vien tik sek
madieniais jieškoti naujų skaitytojų, mat, jis dirba še
šias dienas į savaitę); S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; 
W. Brazauskas - F. J. Repšys, Hartford, Conn.; J. 
Bakšys, Worcester, Mass.; A. Balčiūnas, Brooklyn, N. 
Y. (jam pagelbėjo J. Weiss ir veteranas Al Dobinis); 
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.; K. Žukauskienė, 
Newark, N. J. ;

Tai tiek šį sykį, šiam raštui einant spaudon, gavome 
laišką nuo Stripeikos ir Kudirkos. Pažiūrėsime, ar jie 
pralenks Žukauskienę ir Pilėną?

Laisvės Administracija.

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolatinis darbas geriem 

darbininkam
GERA ALGA

ALBERT PIPE SUPPLY
Berry & North 18th Sts., 

Brooklyn, N. X.
(290)

REIKIA VALČIŲ STATYTOJŲ
PENNANT RŪŠIES VALTELĖM

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

T

STALIORIAI 
IR MAŠINOM VYRAI

Patyrę vien tik prie krautuvėms
rakandų ir architektūros darbų.

Kreipkitės pasiruošę dirbti
NUOLAT

ROOF STRUCTURES, INC.
880 EASTERN PARKWAY 

FARMINGDALE, L. I.
(289)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

rinius Kriminalistas Amerikos Kareiviai
Helsinki. — Pasinaujino 

teismas prieš tštuonis auk
štus. buvusius Somijos val
dovus, kaip karinius krimi
nalistus. Tarp kaltinamųjų 
yra buvęs užsieninis minis- 
teris Tanner ir ambasado
rius Vokietijai, T. M. Kivi- 
maeki. Jiedu pasidarbavo 
karinei sąjungai sudaryt 
Vokietija.

Manila. — Tūkstančiai 
Amerikos kareivių nekant
rauja ir pyksta, kad jie ne
grąžinami namo. Daugelis 
jų nešioja ženklelius su už
rašais prieš politikierius: 
‘“Jeigu jūs negaunat mums 
laivų, tai negausite mūsų 
balsų” rinkimuose.

MERGINOS
Dirbti Prie Saldainių Standų 

Teatruose.
Geros Valandos — Gera Alga 
MATYKITE.MISS KRONIS

Nuo 3 iki 5 pas 
CONFECTION CABINET CORP. 
234 Central Ave., Newark, N. J.

(292)

OPERATORĖS
Prie Singer Mažinu. Gera Alga. 

Puikios darbo sąlygos 
Kreipkitės

M. EHRENBERG & SON 
118 — 9TH STREET 

PASSAIC, N. J.

su

Tūkstančiai Japonų 
Talkauja Anglam Javoj

Batavia. — Atplaukė ang
lų karo laivai į Teloekbeto- 
engą, Javos saloje, Indone
zijoj. Anglus pasitiko japo
nų komandierius, kuris turi 
6,000 kareivių ir gana daug 
ginklų ir amunicijos, kaip 
praneša United Press.

Anglų oficieriai siunčia 
japonus kariaut prieš Indo
nezijos patrijotus.

VIDURINĖS CHINIJOS 
LĖKTUVAI SKRISIĄ Į 

MANDžURIJĄ
Chungking. — Chiang 

Kai-sheko vidurinės Chini- 
jos valdžia skelbia, kad so
vietiniai komandieriai, gir
di, sutikę leist; tai valdžiai 
lėktuvais gabent kariuome
nę į svarbiuosius Mandžuri- 
jos miestus.

Washington. — Besiruo
šiant Hitleriui į karą, Stan
dard žibalo kompanija be 
kitko, pristatė Vokietijai 
didelius kiekius gazolino. . 
—........... ............................ ..........'............

Lietuviu Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).wo

įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

. Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LOS nariu.

Mano vardas....................................................................................................

Antrašas..... ................................  .............  A„>....................................

NMta
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NUBAUDĖ BUVUSĮ AR
GENTINOS PREZIDEN

TĄ IR GENEROLĄ
.Buenos Aires. — Karinis 

Argentinos teismas skyrė 
pusę metų kalėjimo buvu
siam prezidentui Arthurui 
Rawson ir keturis mėnesius 
generolui Osvaldo už tai, 
kad jiedu rugsėjo mėnesį 
sukurstė kariuomenės maiš
tą Cordoboj prieš esamąją 
diktatorišką valdžią.

Talkininkai Dalinasi<

Vokiečių Fabrikais
Berlin.— Talkininkų kon

trolės taryba nutarė perve
sti talkininkiškiem kraštam 
įrengimus 26 fabrikų vaka
rinėje Vokietijoje. Tie fab
rikai kainuojami 92 milio- 
nais dolerių.

Sovietam ir Lenkijai ski
riama 47 nuošimčiai ir 8 de
šimtadaliai tų įrengimų, o 
vakariniams talkininkams 
52 nuošimčiai ir 2 dešimta
daliai.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

fašistine Ispanija. Būtinai rei
kalinga padaryti galą genero
lo Franco fašistų viešpatavi
mui, nes tai Hitlerio ir Mus- 
solinio gauja.

Amerikos marinai Chinijoj, 
kurie laikomi pagalbai reak
cininko gen. Chiang Kai-she
ko, raįso atvirukus kalėdiniam 
diedukui (“Santa Claus”), 
prašydami: “Dieduk, susimil
damas ’grąžink mus atgal į 
Ameriką!” Tai savo rūšies 
protestas prieš tą politiką, ku
ri, vietoj juos grąžinti pas sa
vuosius į namus, pasiuntė 
karui prieš Chinijos žmones.

BIZNIERIAI, SKELBKITE 
LAISVĖJ

(291)

FINIŠERKOS
Prie Vyrų Kostų 

Gera Alga 
Geros Darbo Sąlygos 

Kreipkitės
M. EHRENBERG & SON

118 — 9TH STREET 
PASSAIC, N. J.

(291)

REIKIA OPERATORKŲ
PRIE SUKNELIŲ IR BLIUSKUCIŲ 

Kreipkitės
Chaskes & Kulback

279 BURNET STREET
NEW BRUNSWICK, N. J.

(293)

FELLING MAŠINŲ
OPERATORES
PRIE SUKNELIŲ

Kreipkitės
Chaskes & Kulback

279 BURNET STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J.

(298)

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

INGE, 59 Pine St., New York City.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BERNIUKAI—MERGAITES
Abelnam darbui. Nuolatinis Darbas. 

Gera Alga.
M. EHRENBERG & SON, 

118—9TH STREET. PASAIC, N. J.
(291)

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 
Dcm. Liet. Suvažiavimo, kuris 
įvyko Pittsburghe. Taipgi rinksime 
valdyba 1946 metams. Tad nepa
mirškite dalyvauti. — Sekr.

(288-289)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Rcpublikonų Susivieniji

mas, Šiaurinės Dalies, kviečia na
rius ir nenarius lietuvius dalyvauti 
susirinkime, gruodžio 15 d., 7:30
v. v., 1218-20 Wales Street. Išgirsite 
raportą iš 2-ro Deni. Liet, suvažia
vimo įvykusio Pittsburghe. Taipgi 
turime svarbų pranešimą. Po susi
rinkimo turėsime šokius prie geros 
orkestros. Kviečiame vistis dalyvau
ti, įžanga visiems veltui. P. Zalec- 
kas, Kom. narys. <289-290)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

jos metinis susirinkimas jvyks ket
virtadienį, 13 d. gruodžio, laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St, 
7:30 v. v. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, bus renkama Valdyba 1946 
metams. Kurie nariai nedalyvaus, 
turės pasimokėti pabaudos pagal 
įstatus. — Prot. rašt. (289-290)



Šeštas poslapis ’’

kaū aš artimiausia jo globė
ja.” Jos grupėje buvo ir jau
nuoliai Flęrence ir Walter 
Kreivėnai, 202 Redford Avę. 
Kiti jos tolimų svečių grupėje 
buvo giminaičiai Kares iš Am
bridge, Pa.

Daugelis kitų vietinių, suži
noję apie šią iškilmę, širdingai 
sveikino May su linkėjimais 
sulaukti dar bent kita tiek 
metų.

Kartu su giminėmis ir kitais 
draugais mes taipgi linkime 
May Merk ilgų, sveikų ir lai
mingų metų. D-ė.

Laisve—Liberty,. Lithuanian Daily' Trečiadienis, Gruod. 12, 1945
1L-1—- - — -- - - •— •---   - v1

NoHYorko^Wa7iiik>\

Ant Chinijos Žemes
Elizabeth, N. J.).

J

LPTK Centras.
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2-4 P. M.
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pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

zmonos gyve~
Lawton Ave.,

gy- 
kol

Kliu-
suau-

jo tė- 
gyve- 

Walk,

sto- 
bu- 
dar 
ma-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

kui palaikyti skurde chinie-

nuo 3-jų, va-

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Juozas Zeidat
’ Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

su- 
at- 

vieton

kos lėktuvai ir marinai veikia 
■tenai? Mes neturime priežas
ties kariauti prieš Chinijos ko- 

gegužės munistus. Ar Chiang Kai-shek 
laimingai nėra kaipo diktatorius? is- 

ir jaučiasi mėtinėje raudodama senyva,

sūnelis rašo iš Chini-
Mūsų C. O. žadėjo 

kad mes begiu apie 45 
pradėsime kelionę na-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

“Jeigu jis būtų žuvęs mūšy
je prieš fašistus, aš jausčiau, 
kad jis atidavė gyvastį kaipo 
partijotas. Vieton to, Eltie ta
po užmuštas kovoje, kuri yra 
priešinga jo paties princi
pams,” sako motina.

Tėvai parodė atsilankiusiam

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONA VICIU!-
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Drs. Stenger & Stenger 
. Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

, Tel. ST. 2-8842

t

LLD Lmos Kuopos 
Susirinkimas

Gimtadienio Pokylis 
Pokylyje

Jurgis Pranaitis 
Sugrįžo iš Karo

Brooklyniečių Šeimyna Jau 
Neteko Sūnaus Veiksmuos

Saržentas Elton Silver, 28 
metų, padėjo gyvastį Chinijoj 
jau po karo su japonais už- 

i baigos, kaip pranešta 
jvams, brooklyniečiams, 
i nantiems 8 Monument
Fort Greene projekte.

Silver užmuštas rugsėjo 29- 
tą, Chinijoj.

“Viskas, ko mano sūnelis 
norėjo, tai si/grįžti namo,” 
sako liūdna, ašarodama moti
na.

“Mes vaikščiojame prisval- 
gę. Mano vyras išbunda vi
durnaktį ir neranda vietos. O 
aš. . . dienomis neišleidžiu El
tie iš minties, naktimis sap- 

; nuoju apie jį. . .
“Mano širdis sako, kad EI-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-inos kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas .įvyks gruo
džio 13 d., 8 vai. vakaro, 
Laisvės svetainėje, 419 Lori- 
rner St., Brooklyne.

Visi nariai būkite, 
me išrinkti kuųpos 
1946 metams. Nuo

Jurgis Pranaitis

Jurgis Pranaitis, sūnus Ve-i 
ronikos ir Izidoriaus Pranai-; 
čių, sugrįžo iš karinės tarny- į 
bos gruodžio 4 dieną. Sugrįžo j 
gavęs garbingą paliuosavimą, buvo užmuštas Chinijoj ka- 
vežinas keturiom “Battle riaujant. Už ką? Ką Ameri-

• Stars” ir Purple Heart už pa-- 
neštas žaizdas kare.

Jurgis buvo sužeistas mū 
Šiuose ant Okinawa, 
10-tą, 1945. Tačiau 
pasveiko, atrodo» Cz 1 I\ V, HUI V lt jcmvnvoi 1

gerai. Po sužeidimo pasveikęs >os pavardei prilygstančiai si- į 
vėl dalyvavo kariniuose veiks- j dabravai išbalusiais plaukais 
muose iki karo užbaigos. Bu-, motina.
vęs daugelyje Pacifiko salų, o , Elton Silver beveik neturė- 
galų gale pasiekęs ir Japoni-įies progų gyvenime, savo 
jos sostinę, Tokio. 'trumpą jauną gyvenimą pra-

Karinėje tarnyboje Jurgis leidęs tik kovoje prieš skur- 
išbuvo bemaž keturis metus ir dą, o dabar turėjęs numirti 
arti du metus to laikotarpio iš- tikslu padėti Chiang Kai-she- 
tarnavo užjūryje.

Tėvai ir sesutė Julė linksmi i čius. Dėl to tėvai dar labiau 
dėl jo sugrįžimo. Džiaugiasi ir kremtasi.

“Puikus buvo jisai vaikinė
mis. Tikru t’kriausia jis n^ken- 

: mes neturėjome 
reikalo Chinijoj,” pareiškė tė- 

Pranaičiai gyvena'vas.

jo draugai, čionai ir Miners- i 
villėj, Pa., kur Jurgis pralei-■ 
do vaikys^, turi mokyklos die- i tė nacių. Bet 
nų draugus. Pastaraisiais ke- šikate Chini 
tetą metų 
40-04 155 St., Flushing, L. I., 
Brooklyn© priemiestyje. Yra 
seni Laisvės skaitytojai ir de
mokratinio judėjimo rėmėjei.
Jurgis yra narys Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo. Linki
me jaunajam Pranaičiui lai
mės civiliniame gyvenime.

reporteriui sūnaus laiškus; 
Viename iš paskiausių laiškų 
sūnus rašė:

“Brangi Mamyte: Tai jūsų 
mielas 
jos. . . 
mums, 
dienų
mo, bet jūs jau žinote, kaip 
Armija veikia, tad aš vokuo
siu save laimingu, jei sugrį
šiu namo Velykoms. Stoviu 
miestelyje Loping, pietvakari
nėj Chinijoj, netoli Thailand 
ir Malay pussalio. . . Vaikinai 
be galo trokšta sugrįžti na
mo kuo greičiausia ir tas pa
teisinama. Tad jie laukia, kad 
civiliniai veiktų į vyriausybę 
už greita sugrąžinimą į Jung
tines Valstijas.”

Ta jo viltis, kad civiliniai 
veiks, veiks pakankamai, kaip 
jau. žinome, jam pačiam nebe- 
išsipildė. Ar išsipildys tūks
tančiams ten dar pasilikusių 
ir siunčiamų kitų, priklausys 
nuo mūsų visų. Dviem dienom 
pirm Karo Department© tele
gramos gautame laiške, sūnus 
pranašingai rašė tėvams:

“Mus perkels iš šios vietos 
pirm jūsų gavimo šio laiško. 
Tikiuosi vykti i Hushien, 750 
mylių į šiaurius nuo čia.”

Tai buvo jaunojo Silver pas
kutinės kelionė. Už dviejų die
nų Karo Department© tele
grama pranešė, kad jos sūnus 
buvęs užmuštas kelionėje iš 
Loping į Ilsiau, Chinijoj, nu
kritus su lėktuvu.

“Neturėjome mes reikalo 
Chinijoj, neturėjome,” liūdnai 
kartojo tėvas, žiūrėdamas j tą 
telegramą.

Iš Elizabeth, N. J., ir 
Apylinkės Dovanos

šeštadienį Laisves įstaigoj 
lankėsi dd. O. Vertelienė (iš 
Linden, N. J.) ir M. Burkaus- 
kiene (iš
Jos atvežė daug drabužių ir 
pinigų Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui.

Pinigai, $34.00, tai nuo Eli
zabeth© ir apylinkės Lieetuvių 
Moterų Mezgėjų Kliubo. Dra
bužiai ir batų nuo: M. Bur- 
kauskienės, drg. Gražulienės, 
Cranford, N. J.; A. Staniu
lienės, Hamton, N. J.; L. še- 
relienės, Cranford, N. J.; E. 
Kukienienes, Linden, N. J.; M. 
Tarasienė, Elizabeth, N. 
O. Verteiienės, Linden, N. 
M. Stepšienės, Linden, N.
E. Tupikienes, Linden, N.
F. Stankus, Linden, N. J.; 
A. šarkus, Elizabeth, N. J.

širdingai dėkojame 
bu i ir asmenims, kurie
kavo drabužių, batų, kepurių 
ir

TurėsL 
valdybą 
veiklios 

valdybos daug priklauso kuo
pos augimas nariais ir visa 
veikla.

Kurie dar neatsiėmėte kny
gos “Bernardo Gavelio Klai
da,” pasiskubinkite, vėliau ga
lite negauti, baigiasi. Gausite 
paskutinį šių metų numerį 
žurnalo šviesos. Kurie dar ne
mokėję už 1945 metus, užsi
mokėkite sykiu ir už 1946. At
siveskite naujų narių.

Organizatorius,
G. Kuraitis.

Desėtkai Tūkstančių Žmonių
New Yorke Tebera be Dar- | -

bo nuo V-J Dienos
Unijų ir darbo sričių ap-, 

žvalgininkė Dorothy Loeb an
gliškame darbininkų dienraš
tyje Daily Workeryje rašo, 
kad dar mažai kas yra pa
samdyti į darbus nuo Japoni
jos pasidavimo dienos. Ji ra
šo:

LAISVES 
BANKIETAS 

IR 

BENDROVES 

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Ko-operatyvės 

Spaudos Bendrovės ir 
Laisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
Sausio-Jan. 27, 1946, pra
džia 10 vai. ryto, Grand 
Paradise Salėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N.Y.

Po suvažiavimo bus 
bankietas, tose pačiose 
salėse. Kadangi valgiais 
aptarnavimas įvyks atski
roje salėje, tame pačia
me budinke, tai didžiojo-

pertraukos nuo 6:30 vai. 
iki vidurnakčio.

Juškai Susilaukė 
Pirmagimio

Dr. Henry Yuška ir jo žmo
na Lillian susilaukė sūnaus. 
Naujagimis sūnus sveria 7 
svarus su viršum ir ‘sveikas, 
motina taipgi jaučiasi gerai. 
Jie randasi dabar Brooklyn 
Jewish ligonbutyję. Lankymo 
valandos: dieną 
kare nuo 7-nių.

Daktaro ir jo 
nimo vieta: 20
Cliffside Park,. N. J.

Gruodžių 8-tos vakarą, An
dersen salėje, buvusiame east- 
newyork,ieČių metiniame poky
lyje, vienas stalas buvo skir- 
tingesnis už kitus. Ant jo 
vi didžiulis brangių gėlių 
kietas, o prie jų susėdęs 
jaunų žmonių būrys veda 
Joniai linksmus pokalbius.

Prie šio stalo nę visi man 
pažįstami. O vis vien įdomu, 
dėl ko ant šio stalo gėlės, kuo
met kitus dabina tik seleriai' 
(tiesa, tie pastarieji labai ska
nūs, Bet pamačiau man ge
rai pažįstamą gerą laisvietę 
May Merk ir išdrįsau paklau
sinėti.

—Tai mano gimtadienis, — 
atsakė May. — O šie jauni' 
svečiai suėjo ii* iš toli atva
žiavo čionai mane pasveikinti.

Tik tada man prisiminė, jog 
prasidedant bankietui šiame 
gale salės mačiau bučkius ir 
linksmą, bet su ašaromis ant 
veido May. Linksma May per
statė mane savo svečiams ir 
juos man. čia buvo Chief 
Warrant Officer Jonas And
riušis iš Herminie, Pa., josios 
pusbrolis. Su juo nesimačius 
per 28 metus, čia taip jau bu
vo kitas pusbrolis Walter Ak- 
romaitis , j aunas vyras, būnant 
kariškoj tarnyboj patsai išli
kęs, bet tapęs našlaičiu, tik 
prieš keletą mėnesių netekęs 
tėvo. May sako, “dabar beli-

New Yorko miesto Labdary
bės Departmentas perspėjo da
vėjus aukų labdarybėms patik
rinti, ar labdarybė tikrą. Tam 
Įstaiga — Contributors Infor
mation Bureau — randasi 44 E. 
23rd St., New Yorke. Informa
cija nemokama.

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

? padidinu tokio 
i dydžio, kokio pa

geidaujamą. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

“Jau netoli keturi mėnesiai 
nuo Japonijos pasidavimo, bet 
rekonversija New Yorko srity
je tebėra tuščiu žodžiu. Karo 
šapos, kurios pirmiau samdė 
desėtkus tūkstančių darbinin
kų, didžiumoje tebepasilieka 
nepervestomis j civilinę gamy
bą, nors prezidentas Truma- 
nas linksmai raportuoja, kad 
rekonversija einanti greičiau, 
negu buvę numatyta.”

Unijų veikėja tam patikrin
ti paduoda ir pavyzdį. Ji to- 

, liau rašo:
“Vienoje tik industrijoje — 

elektriškų reikmenų, radio ir 
mašinų — 44,000 iš 48,000 
atleistų iš darbo V-J Dieną 
tebėra nepašauktais į tas ša
pas, kur pirmiau dirbo. Toje 
industrijoje dar daugiau atlei
dinėja, negu samdo.”

Ji sako, kad tie atleidinėji
mai dar daugiau gali paliesti 
išdirbystes lėktuvų, vyriausia 
Long Islande, taipgi laivasta- 
tyklas, esančias didžiojo New 
Yorko’— New Jersey srityje.

Brooldyno Darbo Parti
ja Veda Kampaniją už 

Parvežimą Karių
Kings apskrities Darbo Par

tija pasimojo pravesti plačią 
kampaniją už greitenį parve
žimą namo mūsų kariškių. Iš
leidžiama tūkstančiai langinių 
kortų, peticijų, lapelių, atviru
čiu, laišku. Juose nurodoma 
svarba kariškius sugrąžinti na
mo ir patariama, kas daryti, 
kad pasiekti tikslo.

“Mes esame pasiryžę įdėti 
visus mūsų išteklius, kiekvie
ną dalelytę organizacinės pa
jėgos į šį vajų,” pareiškė Leo 
J. Linder, American Labor 
Party (ALP) pirmininkas šia
me apskrityje.

Peticijose, po kuriomis ALP 
darbuotojai prašys jūsų pasi
rašyti, prašoma prezidento pa
skubinti parvežti namo ka
riškius.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Egzaminuojant Akis 
Rašome Receptu 

Nupiešiam Planus

-SS* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekviėną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dieną Ir naktį apart sekmadienių.

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

Perdaug vandens — nėra 
vandens. Taip atsitiko Bronxe 
pereitą pirmadienį trūkus van
dens įvadai. Tūlas vietas užlie
jo vanduo, o 5 blokų plote 
ventojai negavo vandens 
įvadą sutaisė.

Audringi orai ant jūrų 
vėlavo laivą Gripsholm, 
plauksiąs pirmadieni, 
penktadienio.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Slius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
me susipažinti.

Patogiai ir gražia 
įruoštas atskirai- 
kambarys ūžė j imu 
grupėms. Nedė 
liomis atdaras nu< 
1 valandos diem 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. clcvcltcrlo stoties. Tel EVergrccn 4-950P

NOTARY
RUBLIO

TELĘPHONE
STAGG 2-5043

CHARLES 
, UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčioj, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovaną!

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
R*MMm




