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Franc i joj e.

Vienybėj sieksninius straips
nius rašo Bronys Raila (Dau- 
jėno ir kt. slapyvardžiais pri
sidengęs).

Tai be galo nuobodūs ii- tuš
ti raštai. Matyt, rašo “nuo ei
lučių.“

Andai jis šlykščiai išdergė 
tūlus žymiuosius lietuvius ra
šytojus.

* ★ ★
Bronys Raila kadaise buvo 

“kairus.“ Kartą man teko 
skaityti jo laišką, kuriame jis 
dergė Lietuvos Komunistų Par
tijos vadovybę, skelbdamasis 
kairesniu ir darbininkų klasei 
ištikimesnių už pačius komu
nistus.

Paskui jis virto atkakliu 
smetonininku ir, kaip buvo vė-
iiau paskelbta, tarnavo žval
gyboje.

Smetona jį buvo pasiuntęs 
Italijon, į fašistines mokyklas. 
Bronys ten mokėsi mussoiiniš- 
ko “mokslo“ ir savo įspū
džiuose “Lietuvos Aide“ kūlė 
į padanges mussolinišką dik
tatūrą. ~ T*

Ką jis veikė, kur jis buvo 
karo metu, nežinau, bet tiek 
žinoma, kad šiandien Raila
gyvena Francijoje ir turi di-jliuoti. Turbūt, ir Irano 
dėlių vilčių patekti Amerikon, j klausimas bus paliestas šio-

* ★ ★ ;je Maskvos konferencijoje,
Chicagos kunigų “Draugui“ įpastebėjo Byrnes.

rašo tūlas Vytautas Arūnas,—
berods, Aleksandravičius. ! >Sovietų_ vyriausybė dar

Tenka priminti, jog šis yra i neatsiliepė į Amerikos-Ang- 
kur kas objektyviškesnis ne-įlijos pakvietimą dalyvauti
gu Raila: Arūnas klausosi Vil
niaus radijo pranešimų ir iš 
ten pasisemia žinių apie Lie-
tuvą.

Daug žinių jis savaip apta-
šo, tačiau ne visas nusmailina 
iki pišš.

štai pavyzdys:
“Klaipėdos fabrikas šiais

metais pagamino 15 tonų skal-
biamo muilo daugiau negu 
buvo numatyta programoj. . .

“Bato fabrikas Šiauliuose 
įsigijo naujas mašinas, tokiu 
būdu dabar jis gali pagamin
ti iki 400 batu per dieną.

“Vilniaus avalinės fabrikas 
'Viktoria’ įsigijo astuonias 
naujas siuvamas mašinas ir 
žada pralenkti darbe šiauliškį 
fabriką...“ (“D-gas,“ š. m. 
gr. 8 d.)

Vadinasi, ir aklas gali ma
tyti, jog Tarybų Lietuvoje fa
brikai atsikuria ir juose žmo
nės sparčiai dirba. Visas gyve
nimas ten šiandien žygiuoja 
pirmyn iki šiol negirdėtais 
tempais.

Tarybų Lietuvos fabrikai 
gauna naujų mašinų. Iš kur? 
Aišku, ne iš Amerikos, ne iš 
Anglijos, bet iš broliškų tary
binių respublikų: gal iš Rusi
jos, gal iš Ukrainos, gal iš 
Gruzijos. Svarbu, kad gauna!

Vytautas Arūnas, kitais žo
džiais, yra nuoseklesnis ir iš
mintingesnis už Daujėną-Rai- 
!Q. *

Mes gavome iš Paryžiaus 
žinių, kad ten nekantriai lau
kia Amerikon važiuoti tūlas 
adv. Kazys Nausėdas.

Kai Lietuva buvo okuopuo- 
ta, Nausėdas buvo uolus na
cių bendradarbis, susirišęs su 
Vlasovu, taipgi įėjo į “juridi
nę komisiją Lietuvai išlaisvin
ti.“

Bet kai Raudonoji Armija 
Lietuvą laisvino, tai Nausėdas 
dūmė į Alsaciją, o iŠ ten — 
Paryžiun.

Laiško autorius mums žymi, 
kad žadeikis šiam pro-naciui 

• teikiąs informacijų, kaip jis 
galėtų atvykti Amerikon. Na
ciai šį tipą labai gerbė.

Viskas susiveda į tą, kad, 
anksčiau ar vėliau, pabėgėlių 
dalis atvyks į šį kraštą. O

BYRNES IŠSKRIDO J
UŽSIENIŲ MINISTERIU
PASITARIMĄ MASKVOJ

Tarsis Apie Atominę Jėgą ir Kt. Klausimais
Washington. *— Praneša- |Anglijos premjeras Attlee 

ma, kad Amerikos valsty- neseniai įvykusiame savo
bes sekretorius James F. 
Byrnes (užsienio reikalų 
ministeris) trečiadienį iš
skrido į Maskvą. Ten jis da
lyvaus konferencijoj su So
vietų užsieniniu komisaru 
Molotovu ir Anglijos užsie- 
nio reikalų ministeriu Bevi- 
nu. Konferencija prasidės 

Į šį šeštadienį.
Pasikalbėjime su laikraš

čių reporteriais Byrnes sa
kė, jog toj sueigoj jis siūlys 
greitai sušaukti visuotiną 
taikos konferenciją ir kvies 
Sovietų Sąjungą prisidėti 
prie Jungtinių Tautų komi
sijos atominei jėgai kontro-

komisijoj dėlei atominės jė
gos kontroliavimo.

(Tokią komisiją nutarė
įsteigti prez. Trumanas ir

Anglų Konservatai prieš 
Amerikinę Paskolą, Reika

laujančią Verslo Laisvės
London. — Daugelis kon- 

servatų (nepažangiųjų) An
glijos seimo narių priešina
si susitarimui tarp anglų 
premjero Attlee ir prez. 
Trumano, kad Jungtinės 
Valstijos paskolins Anglijai 
4 bilionus 400 milionų dole
rių, bet Anglija turės su- 
mažint muitinius mokesčius 
už Amerikos dirbinių įveži
mą į Angliją ir nevaržyti 
amerikinės prekybos įvai
riose anglų imperijos daly
se. Jiem atrodo, kad Angli
ja daugiau naudos turėtų iš 
apsitvėrimo prieš ameriki
nius produktus.

AMERIKONAI NUTEISĖ 
40 ŽVĖRIŠKU 
NACIŲ SARGU

Dachau, Vokietija. —Ka
rinis amerikonų teismas at
rado kaltais visus 40 sargų 
ir kitų nacių pareigūnų, 
veikusių čionaitinėje kon
centracijos stovykloje. Bau
smė jiems dar nepaskirta.

Tie naciai kankino belai
svius, badu juos marino ir 
tiesiog žudė. Vien savo ope
racijomis ir “medikaliais 
bandymais” jie Dachau sto
vykloje numarino 1,100 iki 
3,000 belaisvių.

tuomet: look out! Kiekvienus 
jų drabstys purvais Tarybų 
Lietuvą.

Tačiau Lietuvoj, poeto žo
džiais :
Negrįš ta diena, ką praėjo, 
ir upės neplauks atgalios. 
Išbėgo gauja prispaudėjų 
iš tėviškės mūsų žalios.

pokalbyje Washingtone. Jie
du, tačiau, nutarė dar slėp
ti, kaip padirbama atominė 
bomba.)

Indonezai Paskelbė
Mirtiną Kovą prieš 
Anglus Užpuolikus
Batavia, Java, grd. 12. — 

Pasmarkėjo Indonezijos re
spublikos patrijotų kova 
prieš anglus ir holandus vi
durinėje ir vakarinėje Ja
vos salos srityse.

Indonezų premjeras Soe- 
tan Sjahrir pareiškė, kad 
jie mirtinai kovos prieš 
anglus ir holandus, kurie 
vėl stengiasi pavergti Indo
nezijos žmones Holandijai.

Taip indonezų valdžia at
siliepė į Anglijos pareiški
mą, kad anglai panaudos 
visas galimas jėgas sugrą
žint Holandijai Indonezijos 
salas.

Anglai ir holandai propa- 
gandiškai skelbia, kad indo
nezai grūmoja, girdi, net 
nuodyti juos.

Brazilijos Prezidentas 
Bus Dutra; Du Komu
nistai Būsią Senatoriai

Rio de Janeiro, Brazilija.
— Prezidento rinkimuose 
generolas Enrico Gaspar 
Dutra gavo daugiau kaip 2 
milionus balsų, gen. Eduar
do Gomes apie 1,300,000 bal
sų, o komunistų kandidatas 
Yeddo Fiuza gausiąs iki 
500,000 balsų, kaip teigia 
New Yorko Times kores
pondentas. Dar lieka neiš- 
skirstyta pagal kandidatus 
3 milionai balsų,.bet neabe
jojama, kad Dutra išrinktas 
prezidentu.

Komunistas Luis Carlos 
Prestes tikrai išrinktas se
natorių. Atrodo, kad rinki
mus į senatą laimės ir kitas 
komunistų kandidatas Abel 
Chermont, rašo tas pats 
korespondentas. Buvęs pre
zidentas Getulio Vargas 
taip pat išrinktas senato
rium.

1,800,000 Prancūzą
Valdininką Streikas

• ■ ■ ■■

Paryžius, grd. 12. — Dau
giau kaip 1,800,000 žemes
niųjų valdininkų, tarnauto
jų ir policininkų paskelbė 
visoje Francijoje vienos va
landos streiką. Tuomi jie, 
protestuoja, kad valdžia at
metė jų reikalavimą pridėti 
po $20 algos per mėnesį.

ši menesį Amerika siun
čia 400,000,000 svarų mėsos 
europiečiams.

Modami savo draugams ir šypsodamiesi, tūkstančiai 
General Motors darbininku 'Detroite išeina i visoj ša
lyje paplitusį streiką, • iššaukta United Auto Workers, 
CIO. Streikas iššaukta kompanijai atsisakius pakelti 
algas 30 nuošimčių. Firma nesutiko pasiduoti nei arbi- 
tracijai. Del to išėjo streikan apie ketvirtadalis miliono 
darbininkų iš virš šimto šapų, esančių dviejose dešim
tyse valstijų.

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
paskelbė visuotiną streiką, 
kuris prasidės 1946 m. sau
sio 14 d. Streikas apims 
800 kompanijų, kuriom dir-

Fabrikantai Veda 
Sėdėjimo Streiką 

Už Daugiau Pelno 
į ■ ■ - ■

■ Washington. — CIO Elek- 
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unija įteikė 
prekybos sekretoriui Wal- 
laceTii aiškius įrodymus, 
kad radijo, skalbiamųjų 

•mašinų, prosų ir kitų elek
trinių prietaisų fabrikantai 
veda sėdėjimo streiką, ty
čia sulaiko tu reikmenų dir- 
jbimą. Tuo būdu fabrikantai 
'stengiasi priverst valdžią 
i pakelt dirbinių kainas.

Wall Stryto Žurnalas, 
New York Herald-Tribune 
ir kiti laikraščiai, net pačių 
fabrikantų pareiškimai liu- 
idija, jog kompanijos tiksliai 
'sėdėjimu streikuoja, kad 
galėtų išveržt iš valdžios jų 
'dirbinių pabranginimą.

Lietuva Dėkoja Ame
rikos Lietuviams už 

c Gausią Paramą
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas Brooklyne gruo

džio 12 d. gavo sekamą padėkos pareiškimą iš Vilniaus:
Vardu kareivių ir partizanų šeimų, kurie žuvo kovoj 

prieš vokiečius okupantus, vardu karo invalidų ir visų 
kitų nukentėjusių nuo vokiečių įsiveržėlių, mes dėkoja
me demokratin. Amerikos lietuviams, kurie suteikė 
mums paramos — drabužių, avalų ir kitų reikmenų, pa
galbos tiems, kurie buvo atsidūrę skaudžiame varge. 
Per trejus baisiuosius okupacijos metus dauguma jų 
buvo įkalinta, į koncentracijos stovyklas suvaryta bei 
į vergų darbus išgabenta, ir jie buvo likę be niekur 
nieko. Daugelis krito kovoj, ir jų šeimos neteko savo 
narių ir maitintojų.

Jūsų pagalba buvo ypač svarbi pirmosiomis sunkio
mis dienomis po Lietuvos išlaisvinimo, kuomet frontas 
vis dar buvo mūsų krašte ir kuomet žmonių masės li
ko be namų ir drabužių.

Kada didžiajame tėvynės kare dar visos pastangos 
buvo dedamos frontui pa remti ir galutinai fašistinę 
karo mašiną sunaikinti, jūs su savo pagalba palengvi
note būklę nukentėjusiems nuo karo, taip pat padėjote 
mums gelbėti kovūnus ir jų šeimas. Ir šiandien mes 
jaučiam jūsų pagalbą su ki ek vienu gaunamu nuo jūsų 
reikmenų siuntiniu.

Dar kartą mes dėkojame visoms organizacijoms ir jų 
vadams, kurie ir kurios parūpino mums tą pagalbą, o 
ypatingai mes dėkojame tiems, kurie taip duosniai da
vė mums tas brangias dovanas.

(Pasirašo)
Komisija Amerikinėms Dovanoms Priimti
ir Paskirstyti:

Pirmininkas St. Brašiškis ir nariai:
Žiugžda ir Girdzijauskas.

AMALGAMEITį) UNIJA LAI
MĖJO UŽDARBIO PRIEDUS

New York. — Amalga- 
meitų Rūbsiuvių Unija iš
gavo žymius algų priedus 
savo darbininkams, kurių 
yra 150,000. Samdytojai pa
sirašė tokią sutartį su uni
ja:

Pridėt 15 centų valandi
nio uždarbio, apmokėt dar
bininkams už šešis šventa
dienius per metus (neskai
tant sekmadienių); patys 
samdytojai turi mokėt į li

NACIAI “VIRŠŽMOGIAI” KAIPO 
KITU TAUTU MARINTOJAI

Nurnberg, Vpkietija. — 
Amerikonas p r o k u roras 
Thomas J. Dodd byloj prieš 
nacius karinius kriminalis
tus perskaitė buvusio na
cių Ukrainoj * vado Kocho 
pareiškimą:

nijinį senatvės fondą po 3 
nuošimčius nuo tos algų su
mos, kurią išmoka darbinin
kams.

Viską sudėjus krūvon, 
darbininkai gauna bent 20 
nuošimčių piniginio pageri
nimo.

Unijinė senatvės pensija 
bus mokama sulaukusiems 
65 metų amžiaus, kada susi
darys reikalingas tam lėšų 
fondas.

“Mes čia atvykome ne 
juos (ukrainus) penėti. 
Mes esame viešpatautojų 
tauta, kuri turi ‘atsiminti, 
jog paprasčiausias- vokietys 
darbininkas yra tūkstančius 

(Tąsa 5-me pusi.)

PLIENO DARBININKU
STREIKAS PASKELB

TAS SAUSIO 14 DIENĄ
Darbininkai Reikalauja $2 Priedo Dienai

Palestinos Arabai At
meta Amerikonus ir 
Anglus Tyrinėtojus

Kairo, Egiptas. — Visų 
arabų partijų taryba Pales
tinoje atmetė anglų-ameri- 
konų komisiją, skiriamą ty
rinėti faktams ir santy
kiams tarp arabų ir žydų 
tame krašte. Palestinos ara
bų taryba pareiškė, kad nė 
vieno žydo neturi būti įlei
sta ten apsigyventi.

Ta arabų taryba taipgi 
pareikalavo palikti Palesti
ną Anglijos globoj, pagal 
senąjį Tautų Lygos manda
tą, o ne pervesti Palestiną į 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos žinybą.

Washington. — Įsakyta 
skerdyklom skirti armijai 
30 nuošimčių geriausios mė
sos.

Amerikos Ginklais Ho
landai Žudo Indonezus

Washington. — Amerikos 
“laivyno departmentas pa
dėjo apginkluot, išlavint ir 
įrengt holandų kariuomenę, 
kuri dabar kariauja prieš 
Indonezijos žmones”, pa
reiškė demokratas kongres- 
manas Patterson, kalbėda
mas kongreso atstovų rū
me.

Tarp kitko, jis nurodė, 
jog Amerikos laivyno de
partmentas davė holandų 
kariuomenei 16 milionų do
lerių vertės karinių reik
menų.

ha apie 800,000 žmonių.
Plieno Darbininkų Unijai 

priklauso ir daug aliumino 
ir geležies rūdos darbinin- 
kų.-

Unija reikalauja pakelt 
darbininkam algą po 2 dole
riu dienai. Yra patikrinta, 
kad ir po tokio algos pakė
limo dar plieno pramonei 
: liktų daugiau kaip 400 mi
lionų gryno pelno per me- 
tus, po visų taksų apmo
kėjimo; “tai būtų pusket
virto sykio daugiau metinio 
pelno, negu plieno fabrikan
tai vidutiniai gaudavo pirm 

i karo,” pareiškė unija.
Amerikos Darbo Federa

cijos ir Mainierių Unijos 
nariai plačiai pritaria plie
no darbininkų kovai, sako 
CIO unijų pirmininkas Phi
lip Murray.

Nors plieno darbininkai 
i patys ruošėsi streikui, ta
riaus jų Politikos Komite- 
; tas paskyrė $100,000 parem- 
iti streikuojantiems automo
bilių darbininkams prieš 
General Motors korporaci
ją

Rumunija Ima Naąan Juodą
ją Rinką; Užgrobė Daug

Šmulgeninką Aukso
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų valdžia pradėjo 
veikti prieš juodąją rinką, 
kuri šmugeliškai brangina 
reikmenis. Valdžios parei
gūnai padarė kratas ir už
grobė dviejų bilionų lei ver
tės aukso ir kitų brangeny
bių pas juodosios rinkos 
spekuliantus.

(Pernai už dolerį duoda
vo 5,000 lei, o dabar sali
ma gaut 15,000 iki 25,000 lei 
už dolerį. Anglų pinigai Ru
munijoj taip pat nupuldyti 
iki ketvirtadalio buvusios jų 
vertės.)

SENATORIAM NUSIBO- 
DO GENEROLO HUR

LEY PASAKOS
Washington.— Senato ko

mitetas užsienin, reikalais 
sustabdė “liudijimus” gene
rolo Hurley, buvusio Ame
rikos ambasadoriaus Chini- 
jai. Hurley pasakojo, būk 
Dean Acheson ir keli kiti 
valstybės department© pas
kirti pareigūnai Chinijoje 
rėmę komunistus prieš Chi
ang Kai-sheko valdžią, ku
rią jis taip gynė. Generolas 
Hurley kaltino ir ameriki
nius valdininkus Irane. Jis 
sakė, kad anglai ten ir ap
linkiniuose kraštuose par
davinėję iš Amerikos gau
namus Lend-Lease reikme
nis, mušdami Ameriką iš 
biznio, o tie valdininkai tik 
pataikavę anglam.

Dean Acheson atsakė, jog 
anglai ten veikė kaip reik
menų paskirstytojai ir grą
žino pinigus, gautus už par
duotus amerikinius daiktus.
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Vokiečiai Būtų Apgyvendinę 
Lietuvą

Nurenburgo teisme dar kartą buvo pa
tvirtintas fašistų pasiryžimas išnaikinti 
lietuvius ir kitas Pabaltijo tautas ir tą 
kraštą apgyvendinti vokiečiais.

Gruodžio 10 d. buvo skaitoma doku
mentai, matyti, paruošti Alfredo Rosen- 
bergo, nacių partijos vado užsienio rei
kalais, kur išdėstyta planas, ką būtų Vo
kietija padariusi su Tarybų Sąjunga po 
jos užkariavimo. Pagal tą planą naciai 
ruošėsi išnaikinti visus politinius vadus, 
mokslininkus ir kitus žymius žmones. 
Padalinti Sovietų Sąjungą į septynias 
atskiras dalis ir diktatoriškai valdyti.

Pagal tą planą, Lietuva, Latvija ir Es
ti ia turėjo būti snecialė teritorija vokie
čiams angyvendint. Tų kraštu žmonės 
turėio būti išvežti kitur, o žvmesnieji, 
ypatingai inteligentija, išžudyta.

Šie niekšiški vokiečiu naciu planai 
daug kartu buvo nurodvti Tąrvbu Lietu
vos vadu ir musu spaudo i. Jie dabar dar 
karta na si tvirtino iš pačių nacių vadų 
dokumentų, 

t

Kaip žinome, hitlerininkai, okupavę 
Tarybų Lietuva, atėmė žemės iš valstie
čiu. kuriems ias buvo davusi tarvbinė 
vyriausvbė. Vėliau jie atėmė žemes ir 
nuo daugelio kitu, tvirtindami, kad 
tie lietuviai “nemoka žemių įdirbti”, ir 
jas perdavė vokiečiams. Per Hitlerio o- 
kuoacijos kelis metus i Lietuvą buvo at
gabenta 30,000 vokiečių ir apgyvendin
ta.

Žinoma, Amerikoj šiuos faktus kėlė 
tik dienraščiai Laisvė ir Vilnis,
tarybinė, anti-lietuviška spauda, kaip 
Draugas, Naujienos. Keleivis, Vienybė ir 
panaši, visokiais būdais slėpė nacių pik
tadarystes Lietuvoj. Per tūlą laiką ta 
spauda talpino Hitlerio agento tūlo An- 
cevičiaus raštus, giriančius nacių tvarką 
Lietuvoj. Ir dabar tie laikraščiai bjau
riai šmeižia Tarybų Lietuvą, Lietuvos 
veikėjus, o gina hitlerininkus, Lietuvos 
išdavikus, pabėgusius į Vokietiją ar Šve- 
diją.

nyti”. Taip tie diplomatai daro ir Jungti
nių Tautų Organizacijoj. Jiems tas “ne
gerai”, ir “tas reikia keisti.”

Taigi ir Londone, vietoj išrinkti Glo
bojimo Komitetą, kuris tuojau stotų dar
ban, gal būti daugelyj vietų galėtų su
laikyti kraujo praliejimą ir miestų degi
nimą, tai Britanija ir Jungtinės Valsti
jos nori tik “laikiną komitetą” išrinkti. 
Prieš tai griežtai stoja Tarybų Sąjungos 
atstovas Andrius A. Gromyko, kuris, tar
pe kitko, pareiškė:

“Išrinkimas laikino komiteto tai būtų 
niekas daugiau, kaip padarymas pra
džios ir tolimesniam laužymui čarterio, 
kas galų gale atvestų prie pavojingos pa
dėties. Aš nesistebiu iš tų delegatų, ku
rie globojimo teisių reikale kalba už ko
kio tai laikinojo komiteto įsteigimą. Mat, 
tas suteiktų jiems progą per metų me
tus kalbėti, vietoj veikti.”

Ir net korespondentas Mr. Sydney 
Gruson numato, jog kada tokios kalbos 
eitų per metų metus, tai Britanija gin
klų pagalba įtvirtintų ten savo viešpa
tavimą, kur ji nori, žmonių pasipriešini
mą nuslopintų kad ir to globojimo dau
giau nereikėtų. Gi Jungtinių Valstijų 
politikai to paties . siekia Ramiajame 
Vandenyne ir jo Azijos pakraščiuose. Jie 
nori patys vieni spręsti, kokias salas gali 
pasisavinti, kokią tvarką įvesti Korėjoj 
ir kitur.

Tik Sovietų Sąjungos atstovas reika
lauja, kad būtų pildoma Jungtinių Tautų 
Organizacijos Konstitucija, susitarimai,, 
kad būtų daromi žygiai sulaikyti impe
rialistų ginkluotas užpuolimas ant kitų 
tautų, kad būtų sudarytas komitetas, ku- f 
ris išklausytų tų tautų nusiskundimus ir 
reikalavimus.

K\S KĄ RAŠO IR SAKO —
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ARGENTINIĖČIAI BUVO 
PRADĖJĘ LEISTI 

’’VIENYBĘ”
* Uruguajaus lietuvių laik
raštis “Darbas” (š. m. spai. 
6 d.) rašo: ' y

“Mūsų kaimyninės Ar
gentinos pažangieji lietu
viai, gavę truputį laisviau 
atsikvėpti, rugsėjo 19 d. 
išleido savo laikraštį pava
dinta “Vienybė”. Savo ve
dama j amė straipsnyje pla
čiai išdėstė savo užsibrėžL 
mus, kurių pagrindinis — 
vienyti visus tos šalies lie
tuvius į demokratijos fron
tą, kovoti su reakcingosiom 
mis fašizmo jėgomis ir pa
dėti dvasiniai ir medžiagi
niai atgimstančios Lietu
vos liaudžiai.

“žodžiu, Argentinos lie
tuviai pagaliau susilaukę 
SAVO laikraščio, kurį jie 
mojosi išlaikyti ir paversti 
liaudies įrankiu.

“TąČiau, mums rašant 
šias eilutes, Mariano Mo

reno tėvynėje siaučia nuož
mus, galima sakyti/pilieti- 
nis karas. Farrell-Perono 

! juodašimčių klika metėsi į 
paskutinę savo avantiūra 
ir ginklo bei'negirdėto te
roro pagalba dar bando 
apginti savo braškančią jų 
uzurpuotą valdžią?’

Smagu, kad argentinie- 
čiai, demokratinio nusista
tymo lietuviai, kai tik šaly
je šiek tiek padangė prasi
blaivė, buvo ir vėl pradėję 
leisti savo laikraštį “Vieny
bę.” Deja, toji padangė ir 
vėl greit fašistiniais debesi
mis apsiniaukė ir, matyt, 
tolimesnis “Vienybės” išlei
dimas buvo sulaikytas.

Mums neteko matyt ar- 
gentin. “Vienybės.” Tenka 
manyti, kad tuomet; kai tik, 
sąlygos pagerės, demokra
tiniai Argentinos lietuviai 
ir vėl pradėsė savo laikraš
tį leisti. ' ; " 1

Šiuo metu Argentinoje 
žmonių bruzdėjimas plečia

si; anti-fašistinis sambrūz
dis vis didėja. Apsivienijusi, 
liaudis rodo griežtesnio ko
vingumo prigs fašistinę Pe- 
ronp^Farrello diktatūrą.

MONTEVIDEO LIETU
VIAI TURĖS SAVO 

VIEŠĄJĮ NAMĄ
Uruguajaus lietuviai, gy

veną daugiausiai to krašto 
sostinėje, Montevideo mies
te, praeitais metais suorga
nizavo ir įkorporavo val
džios įstaigose “Uruguajaus 
Lietuvių Kultūrinį Centrą.“ 
Dabar šis centras uoliai 
dirba tam, kad įsigijus nuo
savą namą, kurin galėtų su
plaukti visokia to miesto 
lietuvių veikla.

Dėl nuosavo namo įsigiji
mo “Darbas” (š. m. spalio 6 
d.) rašo:

“Urugvajaus lietu vių 
kultūrinio centro užsibrėž
tas tikslas nuosavo namo 
įsigijimui/ jau realizuosis, 

nes pereitam sekmadieny

Jaunuoliai Demokratinių Lietuvių Antram Suvažiavime

Anti-

. Gromyko Gina Tautų Reikalus
Loųdone eina prirengiamosios sesijos 

Jungtinių Tautų Organizacijos, kuri sau
sio mėnesį atidarys plačius posėdžius. 
Sudaromos įvairios komisijos, paruošia
mi visoki pasiūlymai. Jungtinių Tautų 
Organizacija arba turi virsti tuo, kam ji 
įsteigta •— taikai palaikyti ~ arba jos 
autoritetas turės būti paneigtas ir tada 
prasidės. naujas apsiginklavimo lenkty
niavimas, naujas ruošimasis karui.

Jungtinių Tautų Organizacijos Konsti
tucijoj yra skyrius,* kuris reikalauja su
dalyti Globojimo Komitetą. Tas komite
tas turi perimti tas šalis, kurios buvo 
tūlų kapitalistinių valstybių “globoj”;, ar
ba paimti globoti tokias šalis ir kraštus, 
kur dabar kilo krizis. Tokiais kraštais 
gali būti ir Palestina. Iki šiol Palestiną 
“globojo” Britanija, bet, kaip žinome, 
ten eina naminis karas tarpe arabų ir 
žydų. Tokiais kraštais galėtų būti ir In
donezija, kurios žmonės nori laisvės, bet 
holandai ir ^britai imperialistai veda

Keista yra tas, kad britai ir dažnai 
amerikiečiai diplomatai, vietoj laikytis 
pirmesnių susitarimų, vietoj ginti juos, 
tai patys pradeda ardyti. Taip dabar 
turčių spauda ir tūli diplomatai rėkia 
prieš Krymo, Potsdamo susitarimus, būk 
jie jau “negeri”, kad “reikia juos pamai

Stoja Už Gerus Santykius
Senatorius Thomas C. Hart iš Connec

ticut valstijos stoja už palaikymą gerų 
santykių tarp Jungtinių: Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos taikos palaikymui. Jis 
tarpe kitko pareiškė:

“Rusija yra rytinėj Europos daly. Ru
sija yra daug didesnė šalis, negu mūsų. 
Tai nauja šalis, jei galima taip pavadin
ti, ir tai turtinga šalis, daug, turtingesnė, 
negu mūsų. Rusai yra nauji žmonės. Jie 
yra tvirti, pasiryžę ir energingi. Jų va
dai taip pat nauji tarptautinėj scenoj, 
stipriai tautiški ir griežtai laikosi realis
tinės politikos. Jeigu tai papildyti komu
nistine ideologija, tai bus aišku, Jkad su 
jais nelengva susitaikyti.”

Bet senatorius sako, kad be gero su
sitarimo tarpe Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos negali būti pasaulyj tai
kos.

Dubeltava Politika
Mr. Mallory Browne rašo iš Londono, 

kad Britanijos “socialistai”, kaip ir jų 
pirmtakūnai, torės, linkui Tarybų Sąjun
gos veda dubeltavą politiką.

Iš vienos pusės, jie mato sau naudos 
iš Jungtinių Tautų Organizacijos, nes 
jos pagalba mano išlaikyti Britanijos 
imperiją. Jie ją remia tiek, kiek tuo tiki
si pasidaryti sau naudos.

Iš- kitos pusės, jie bijosi Tarybų Są
jungos stiprėjimo, niekaip nenori atida
ryti jai išplaukimą’ pro Dardanellų per-1 
taką, arba prileisti prie Persijos Užla
jos, todėl jie organizuoja vakarų bloką, 
į kurį nori įtraukti Jungt. Valstijas, Pie
tų Amerikos šalis, Franci ją, Belgiją, Ho- 
landiją ir Skandinavijos šalis.

Betgi tokis organizavimas bloko, tai 
yra kenksmingas Jungtinių Tautų Orga
nizacijai. Ir Mr. Browne sako: “Jie, ves
dami kovą dviejuose frontuose, neišven
giamai ją praloš. Taipgi jie tiesia pa
grindą ir taikos sugriovimui.”

Gen. Hurley Pataikavo Chiang- 
Kai-shekui

Generolas P. J. Hurley garsiai šumina 
prieš “raudonosius” Amerikos valdžioje. 
Jam kas tik neremia generolą Chiang 
Kai-sheką, tai ir “raudonas”.

Mr. Mark Gayn, dienraščio “P. M.” ko
respondentas Tolimuose Rytuose rašo, 
kad generolas Hurley sugriovė gerą ir 
apdairią buvusią Jungt. Valstijų atsto
vybę Chinijoj. Kada jis ten atvyko, tai 
rado sugabių amerikiečių diplomatų.

Pirmiausiai turėjo pasitraukti Ameri
kos karo jėgų komandierius Chinijoj ge
nerolas J. W. Stilwell, paskui ir kiti. Jo 
politika labai nupuldė Jungtinių Valsti
jų, o ypatingai demokratijos vardą.

Pittsburgh© , S u v a ž iavime 
turbūt pirmu kartu lietuvių* 
politinėje sueigoje dalyvavo 
tiek daug jaunimo. Suvažiavi
me jaunuoliai ątsirekomenda- 
vo akyvumu, logika ir suma
niu visuomeninių reikalų 
svarstymu. Moteriško žingei
dumo gundoma, ryžaus kiek 
arčiau pasikalbėti — mintimis 
pasidalinti su bent keletu tų 
taip malonių jaunų mergaičių, 
kurios sudarė pusėtinai žymią 
reprezentaciją.

Detroitietė Mildred Yanio- 
nytė per visą Suvažiavimo lai
ką buvo lyg ir malonia šei
mininke : pirmoj sesijoj ji, 
kartu su kitomis jaunuolėmis, 
papuošė ženkleliais atstovų 
krūtines. Vėliau ji įvairiose 
komisijose vis šen ir ten tarpe 
delegatų sukinėjosi. Nestebė
tina, kad ji jautėsi lyg savo 
namuose: lietuvių parengi
muose jinai dalyvauja nuo 
mažų dienų. Suvažiavimas jai 
labai patiko, ypač jaunuolių 
sesija. Kai Suvažiavimo pirmi
ninkas iššaukė Mildred ant es
trados pakalbėti, ji kalbėjo 
lietuviškai, nors jai anglų kal
boje būtų gal lengviau savo 
mintis pareikšti.

Biruta Gerultauskaitė rim
tai susimąsčius sako — “Ro
dosi, galėjo čio dalyvauti dar 
daugiau jaunimo, juk šių die
nų įvykiai labai daug jauni
mą liečia.”

Miler, iš Hartford, Conn., 
atstovė nuo vietos choro. Su
važiavimas jai labai patiko.

Aponikienė, iš Mahanoy, 
Pa. Ji pirmu kart dalyvavo pa
našiame suvažiavime. Norėtų 
matyti, jog kitam suvažiavi

me būtų bent tris kart dau
giau jaunimo. “Naujas krau
jas įneša daugiau energijos į 
mūsų judėjimą,” — sakė ji.

Tvarijonienė, Binghamton, 
N. Y. Ji pirmu kart dalyvavo 
tokiame suvažiavime, kuris jai 
labai patiko.

Sakalienė iš Chicagos džiau
gėsi būdama laiminga moti
na, kad galėjo Suvažiavime 
dalyvauti kartu su savo sūnu
mi Vytautu Plenaičiu, kuris, 
išbuvęs du su puše metų Ita
lijoje, neseniai grįžo namo.

Irene Galinskas, Detroit, 
Mich, choro atstovė, pirmu 
kart dalyvavo panašiame su
važiavime, į.Iųiriį§f jai labai 
patiko, ypač paskutinioji sesi
ja.

Mildred Chepaitė, atstovė 
nuo Roselando Choro. Mild
red yra jau gera kalbėtoja ir 
organizatorė; ji manė, jeigu 
jaunimo sesija būtų buvus 
pradžioje Suvažiavimo, be 
abejo, kad jaunimas būtų bu
vęs aktyvesnis ir kitose sesijo
se.. Mildred susirūpinusi, kad 
mų^ų šalyje neįsigalėtų fašis
tiniai elementai.

Ruth Juodaitytė, Chicago, 
111., nuo L. K. Choro. Ruth 
pirmu kart dalyvavo tokiame 
Suvažiavime. Jai daug kas 
buvo mažai suprantama, bet 
šalę sėdinti draugė prigelbėjo 
dalykus išaiškinti. Ji seniau 
gyveno ūkyje, niekur su lie
tuviais nedalyvavo. Kartą ją 
tėvas nuvedė į choro prakti
kas, ten ji susipažino su kitais 
jaunuoliais ir dabar myli bū
ti tarpe lietuvių.

Mrs. Walukas, Wilkes-Bar
re, Pa. Jaunuolių sesija jai ge

riausiai patiko.
Anne Maezas iš Detroit, 

Mich., atstovė nuo LDS jau
nuolių kp. Anne pirmu kart 
dalyvavo tokioje sueigoje. 
Tiktai trys metai, kaip jinai 
dalyvauja su lietuviais, kas 
jai labai patinka, ir mano to
liau darbuotis.

Biruta Zigmantaitė, Detroit, 
Mich., atvyko į Suvažiavimą 
su savo mamyte. Girdint at
stovų raportus, Biruta nuste
bo, kad tiek daug paramos su
teikta Lietuvos liaudžiai, ypač 
Lietuvos vaikamas Kalėdų do
vanų vajus, kur tiek daug vis
ko surinkta.

Biruta darbuojasi muzikos 
srityje. Kartu su savo mamy
te juodvi dažnai dainuoja per 
radio lietuvių valandoj. Ji va
dovauja šokiams vaikų grupei. 
Birutai patinka veikti su lie
tuviais. Ji mano, kad visi jau
nuoliai turėtų tai daryti 
“Mūs kalba yra labai sena, 
mes didžiuojamės ja ir ją ger
biame,” sako ji.

Aldona žebraitis, Cleve
land, O. Pirmu kart dalyvavo 
dideliame lietuvių suvažiavi
me. Jaunimo sesija ją dau
giausiai suįdomino.

Acquilla Bekevic, nuo LDS 
jaunuolių kp. Acquila jau yra 
apsipažinus su tokiais suva
žiavimais. Ji yra viena iš pir- 
mesniųjų jaunuolių veikėjų 
LDS eilėse. Jaunuolių sesija 
ir ją daugiausia užinteresavo

Albina Pupkevich, Mt. Cle
ments, Pa. Jaunuolių sesija jai 
buvo žingeidžiausia.

Anna Evalga Ambridge, 
Pa., p u o LDS 147 k p. atstovė. 
Anna mano, kad jaunuoliams

komisijai apžiūrėjus par
duodamą namą avenidoje 
Agraciada No. 2783 pada
rytas kompromisas su par
davėju.

“Namas kainuoja $17,- 
500. Reikalinga įmokėti 
$7,500 pardavėjui, o $10,- 
000 — ipoteka. Namas pa
našus į tą, kurį dabar nuo- 
muojame: 9 kambariai su 
2 kiemais (patios), deng
tais stiklu. Nupirkus rei
kalinga bus daryti refor
ma, kad praplėsti salę šo
kiams, bet tas nėra dideliu 
dalyku. Dabar reikalinga 
sukrusti visiems lietuviam, 
kad sukelti reikiamą pini
gų sumą.

“Centro žinioje jau ran
dasi apie 3,000 pezų. Pro
ga įsigijimui namo labai 
puiki ir retai pasitaiko to
kios lengvatos. Todėl paki
lęs entuziazmas šiuo rei
kalu ir jį reikia sunaudoti 
dėl mūsų pačių gerovės ir 
dėl pakėlimo mūsų tautos 
vardo svetimųjų tarpe.

“Visi tautiečiai kviečia
mi skolinti ir aukoti dėl šio 
gražaus Centrui namo įsi- s i 
gijimo.” I

teks paimti į savo rankas lie- . 
tuvių judėjimą. Jaunuolių se- . 
sija ir ją daugiausiai suįdomi
no.

Ana Radzevičienė, Cleve
land, O., nuo LDS 55 kp. at
stovė. Užklausta, kuri sesija 
jai buvo žingeidžiausia. “Vi
sos sesijos buvo labai įdomios, 
bet paskutinė buvo pati ge
riausia,” atsakė ji. -

Ona Martinkienė, Pittsb., 
Pa. Pirmu kart dalyvavo to
kiame suvažiavime. Mizaros 
pranešimai, jaunuolių sesija, 
ypač Mato šolomsko kalba gi
laus įspūdžio darė.

Amilija Lack, Rochester,
N. Y., tarpe lietuvių pradėjo 
dalyvauti Rumford, Me., gy
vendama. “Suvažiavimas davė 
naujos energijos. Namon su- ~ ' 
grįžus su didesniu ūpo pakili
mu darbuosimės toliau,” sakė
ji.

Volungevičienė, Montello, 
Mass. Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio sekretorė: “Pirmas y ; 
man tokis suvažiavimas. Įgy
tus įspūdžius niekuomet nepa
miršiu. Stengsiuos darbuotis i 
ir toliau.” !

K. čereškienė, Brockton, 
Mass., nuo Moterų Kliubo at
stovė : “Pradžioj suvažiavimo 
lyg biskį tvarkos trūko. Pa
baiga buvo labai įspūdinga, 
ypač buvo gražu matyti jau- ; 
nuolius taip pasiryžusius dar
buotis visuomeniniame judėji- 
jime.” <

Elizabeth Patrick, Montel
lo, Mass., nuo Liuosybės Cho- . 
ro: “Jaunimo sesija buvo įdo
miausia. Manau, kad ir aš pri
sirašysiu į LDS. Man patinka , 
jaunuolių darbas ir norėčiau 
ir ateityj tokiuose suvažiavi
muose dalyvauti. Bandysiu Į
daugiau jaunuolių įtraukti į 
mūsų eiles.”

Tillie Chepla, Cleveland,
O. , nuo LLD 22 kp. Ji irgi
pirmu kart dalyvavo tokiame ♦ 
suvažiavime. , •

Gigą Bukauskas, Great 
Neck, N. Y.: “Jau ne pirmas 
man tokis suvažiavimas. Jau- 

i u imas čion labai gerai atsire- 
komendavo. Kitu kart mūs 
bus dar daugiau.” į

Brooklynietės, Anna Yakš-
i tis, Elsie Gasiunas, Nastė Buk- 1 
nienė, E. Mizarienė ir kitos 
suvažiavime rūpestingai dar
bavosi įvairiose komisijose.

, Joms taipgi jaunuolių sesija 
į patiko už vis geriausiai.

Dalyvavo ir daugiau jau- 
. nuolių iš čion ncatžymėtų ko
lonijų. Gaila, kad nebuvo pro- x . A 
gos su jomis visomis pasikal
bėti, mintimis pasidalinti. Aš 
mylėčiau matyti -.mūsų spau
doj, angliškuose skyriuose Su
važiavime dalyvavusias jau
nuoles pasakant savo mintis 
apie įvykusį suvažiavimą. Juo v 
daugiau minčių bus viešai pa- * fj 
reikšta, mūs judėjimui eis į u J 
gerą. ų. f

Suvažiavimo Dalyvė.
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LOWELL, MASS.
“The Worker” Skaitytojai Ir 

Draugai

Pas mus nelabai daug ran
dasi “Daily Worker’io” skaity
toju, bet “The Worker’’, tai 
yra sekmadieninė laida, turi 
čia nemažą būrelį skaitytojų 
ir draugų rėmėjų.

Gruodžio 2 d. The Worke- 
rio skaitytojų būrelis buvo sur 
rengęs draugų sueigą, kurioje 
kalbėjo svarbiais pasauliniais 
ir vietiniais klausimais žymus 
Naujosios Anglijos komunistų 
Partijos veikėjas ir darbininkų 
vadas drg. Davis Bennett iš 
Boston, Mass.

Gaila, kad žmonės, kurie 
buvo anksčiau atėję ir tūlą lai
ką pabuvę apleido besirenkan
čius kitus draugus ir todėl ne
girdėjo tos vertingos prakal
bos ir muzikalės programos. 
Dalyvavusieji buvo labai pa
tenkinti viskuo.

Po prakalbai, chemijos inži
nierius, jaunas žmogus, drau
gas Jerome Schaul, J r., davė 
gražią muzikalę programą 
grieždamas čelo.

šis muzikos instrumentas 
mums lietuviams yra mažiau 
žinomas, o dar mažiau girdi
mas griežiant juomi vienu. 
Man labai patiko to instrumen
to garsas ir griežiamos puikios 
melodijos, kaip tai: Tarybų 
Sąjungos naujas himnas, Visų 
tautu daina, Raudonosios Ar
mijos daina ir daug kitų tie
siog iš publikos užprašytų.

Kas įdomu, tai tas, kad in
žinierius griežė be gaidų, vie
nok ka tik iš susirinkusių kas 
paprašė, tai jaunasis inžinie
rius be vargo gražiai pagriežė. 
Pasirodo, kad šis jaunas žmo
gus ne tik chemijos moksle, 
ne tik komunistiniam judėjime 
o-abus. bet neblogas inžinierius 
<*• muzikoje. Juomi mes galim 
d;džiuotis!

Beie. prieš programą buvo 
parinkta auku padengimui le
su. Surinkta $10.

Girdėjau, kad rengėjai la
bai dėkingi už šią paramą. 
Kas liks nuo padengimo lėšų, 
bus nesiusta pačiam laikraš
čiui The Workeriui, kaipo fi
nansinė parama.

Tokiais parengimais turėtu 
susidomėti ir mūsų lietuviai, 
ypač pažangieji lietuviai, nes 
juose galima surasti ko nors 
naujo, ko pas mus lietuviškuo
se parengimuose nėra.

Reikia sueiti į didesnę pa
žintį su čiagimiais — jaunes
niais žmonėmis. Pas juos nau
jos idėjos, naujas pasiryžimas 
kovoti už geresnį gyvenimą. 
Ar mes pažangieji lietuviai 
neturime kuomi prie jaunųjų 
amerikonų prisidėti ? žinoma, 
kad turime! Mūsų ilgų metų 
kovų patyrimai gali būt su
jungti su jaunųjų pastangomis 
ir tuomi susidarytų daug di
desnė pajėga.

Ar bus gerai, jeigu imsiu ir 
pasakysiu, jog šios svarbios 
lekcijos pasiklausyti atėjo tik 
3 “Laisvės” skaitytojai ir dar 
du, kurie viso iš lietuviu suda
rė tik penkis. O vienok ši lek
cija buvo rengiama Lietuviu i 
Kliube, ir buvo per “Laisvę” 
pagarsinta. Todėl negalima sa
kyti, kad nieks nežinojo, šia
me parengime gautas vienas 
“The Worker” naujas skaity
tojas. Ir taip po biskį mūsų į 
mieste auga didyn ir didyn 
“The Worker” skaitytojų gru- i 
pė. Yra pasibrėžta iki Naujų 
Metu gauti 30 naujų skaityto-! 
jų. Tai jau ir siekiamas! prie i 
kvotos išpildymo.

žinoma, skaitytojų gaunama į 
daugiausia einant per stubas.

Reikėtų daugiau turėti pra-; 
kalbų anglų kalboje. Tuomi , 
turėtų Komunistų Partijos i 
Kliubas rūpintis. Dabartiniam , 
pokariniam laike yra daug į 
tokių klausimų, kuriuos vieti- j 
nė reakcinė spauda nutempia ! 
ant kapitalistinio kurpalio, kad j 
išrodytu, jog kitaip ir nėra, ar- į 
ba būt negali, o tik taip, kaip 
reakcionieriai nori. Gi komu
nistiniai kalbėtojai galėtų nu
šviesti ir kitą pusę pasaulinio 

stovio, kaip tikrumoje yra ir 
turėtų būti.

Laisvės naujų skaitytojų 
vajus prailgintas iki Naujų 
Metų. Lowellio ir apylinkės 
priemiesčių lietuviai turėtų pa
sinaudoti ta proga ir užsirašy
ti Laisvę ant metų. Pamatytų, 
kokis didelis skirtumas darbo 
žmogui tarpe demokratinio 
švaraus laikraščio ir tarpo bile 
fa š ist u o j an č i o šlamšto.

J. M. Karsonas

Tuckahoe J. Y.
šiame miestely didžiuma gy

ventojų yra italai. Lietuvių tik 
šešios šeimynos. Bet didžiuo
jamės ir mes. Turime tris Lais
vės skaitytojus. Dėdės Sarno 
armijoj buvo net devyni lie
tuvių sūnūs. Trys jau namie: 
A. Sakavičis vienas ir P. G ave
lio^-posūnis ir sūnus. O penki 
dar armijoj. Bet ir tie neuž
ilgo bus namie.

Drg. Ig. Starionio, Laisvės 
skaitytojo, jauniausias sūnus, 
automobilių amatninkas, dar 
tebėra Anglijoj, o jau du me
tai kai vyresnis jo sūnus žuvo 
Afrikoj. Gavus tą žinią, šta- 
rionienė iš gailesčio ir rūpesčio 
labai apsirgo. Ligoninėn nu
vežta tik svetimu krauju tapo 
išgelbėta nuo mirties. Dabar 
jau visai sveika ir laukia sū
nelio parvažiuojant iš Angli
jos.

P. Gavelis labai linksmas 
buvo sulaukęs iš armijos su
grįžusius posūnį ir sūnų. Bet 
tam linksmumui uždavė smūgį 

i nelaimė. Gruodžio 3 d. mirė jų 
dukrelė, 25 metų amžiaus, iš- 
sirgus džiova virš metus laiko.

čia labai daug vaikų serga 
kokia tai nauja liga, tai ir pra- 

! dinę mokyklą uždarė. Atida
lys net po Naujų Metų, jei visi 
i sveiki bus.

Ig. Karlonas

Elizabeth, N. J.
LDP Kliubo Veikimas

Gruodžio 2 d. įvyko Lietu
vių Darbininkų Progresyvio 
Kliubo susirinkimas. Buvo 
daug svarbių reikalų aptarta. 
Ypač šiais metais kliubas 
daug pasidarbavo dėl darbi
ninkiško judėjimo. Kuomet 
šiuo laiku renkama pašalpa 
dėl Lietuvos žmonių, nukentė
jusių nuo žiauraus karo, tai 
ne tik pavieniai kli6biečiai 
daug dirbo rinkime drapanų 
ir kitokių aukų, bet ir pats 
kliubas rėmė ir remia tą svar
bų darbą finansiniai ir kito
kiais būdais. Tuo pačiu sykiu 
kliubas nepamiršta ir mūsų 
dienraščio Laisvės. Kuomet 
dabartiniu laiku Laisvė ren
giasi įsigyti naują namą, tai 
LDP Kliubas matė reikalą pri
sidėti prie to svarbaus darbo, 
nupirkdamas 4 šėrus. Tą pati 
turėtų padaryti ir kitos orga
nizacijos ir pavieniai asmenys.

Seni metai jau eina prie pa
baigos. Tuoj sulauksime Nau
ju 1946 Metu. Todėl kliubas 
nutarė surengti šaunią vaka
riene pasitikimui Naujų Me
tu. Vakarienė įvyks gruodžio 
31 d., 408 Court St., Kliubo 
kambaryj. Kliubas užkviečia 
ne tik visus savo narius, bet 
ir iš apylinkės svečius daly
vauti vakarienėje.

Perstatys Operetę “Kada 
Kaimas Nemiega”

Antras kliubo svarbus nuta
rimas, tai pakviesti Aido Cho
rą iš Brooklyno suvaidinti la
bai gražią trijų veiksmų ope
retę “Kada Kaimas Nemiega.” 
Ši operetė perstato Lietuvos 
valstiečių gyvenimą. Ne tik 
kad pamatysite operetę, bet 
išgirsite daug gražių liaudiškų 
dainų. Aido Choras jau nuo 
senų laikų pagarsėjęs savo 
gražiu dainavimu ir operečių 
vaidinimu. Tokiu būdu kliubas 
matė reikalą pakviesti aidie- 
čiuš, kad suvaidintų šią opere
tę Elizabethe. Operetės vaidi
nimas įvyks sausio 12 d., 1946,

Lietuvių Liberty Hali. Kiekvie
nas lietuvis ir lietuve turėtų 
šią operetę pamatyti, nes to
kios progos, gal vėl greitai ne
bus.

Abelnai kliubas gerai gyvuo
ja. į kliubą gali įsirašyti visi 
pažangūs lietuviai. Nėra jokio 
įstojimo. Galima pr.isirašyt per 
valdybą arba tiesiog atėjus į 
LDP Kliubo susirinkimą. Susi
rinkimai įvyksta pirmą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, 408 
Court St.

šiame susirinkime buvo ren
kama valdyba 194 6 metams. 
Valdyba susideda iš šių narių: 
Organizatorius George Kudir
ka; nutarimų sekretorius Cos- 
ty Andriunas; finansų sekre
torius Stasys Tautkus; iždinin
kas Adomas Saulėnas; LDP 
Kliubo gaspadorius Pranas 
Saulis. C. Andriunas.

Tamsus drabužis yra šiltes
nis už šviesų. Ir labai, paran
kus tam, kas daug neįprakai- 
tuoja. Kam drabužis reikia 
tankiai plauti bus praktiškiau 
šviesus.

Užtemdymai ŠALIN! Taip pat pritemdymai ir blankumai. Dabar 
jūs galite naudoti šviesos, kiek tik norite, kada tik norite ir taip' 
ilgai, kaip norite.

šviesa — taikos ir vilties simbolis — spindi ištisame mięste pir
mosioms taikos Kalėdoms per penkerius metus. Tūkstančiai ki
birkščiuojančių krautuvių langų kalba apie ateinančias geroviškas 
dienas, žibantieji bokštiškų dangorėžių švyturiai, užimantieji žadą 
vaizdai ir smagus spinduliavimas milionų dirbtuvių, raštinių ir na
mų pranašauja didžias ir blizgančias progas rytojaus pasaulyje.

Tai naujas pasaulis, blizgąs pasaulis, ir jo akys atkreiptos čia. 
Taigi

...ŠVIESOS, NEW YORK!
I SERVICE |___________ .._______

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily __________ ___

CHICAGOS ŽINIOS
LDS Namo įsigijimo 

Komiteto Veikla
Gruodžio 2 d., Vilnies sve

tainėje, įvyko LDS kuopų at
stovų konferencijos išrinkto 
komiteto sueiga pasitarimui 
nupirkti namą dėl LDS narių, 
kur būtų galima atidaryti 
kliubą, apšvietus ir pasilinks
minimo vietą.

Susirinkimo dalyvavo A. 
Sakalas, M. Malosh, Mrs. Ma- 
lesh, Mr. Slėneli, Elanis, A. 
Grigas, Juozaitis, F. Abekas, 
Rasinskas, A. Grina, A. Pet
rulis, V. Juška, A. Pavilonis, 
G. Miller, A. Kaukas ir B. Sa
la ve ič i k as.

Tvarkos vedėju išrinktas 
Slouch. A. Pavilonis, komite
to sekretorė, paaiškino, kad ji 
garsino mitingą per spaudą, 
bet no visi tam reikalui kon
ferencijoj apsiėmę darbuotis 
atsilankė.

B. Salaveičikas paaiškino 
apie reikšmę namo įsigijimo ir 

C O N S O L I D A 
C O M PA N Y O F N

nurodė, kad daugelis lietuvių 
kolonijų tokius namus turi; 
turi visai mažos kolonijos, 
kuomet Chicagoš tokia didelė 
kolonija neturi panašių kliu- 
bų. Kalbėjo apie namo pirki
mą Kaukas, Abekas, Slonch.

Po diskusijų, kuriose daly
vavo beveik visi susirinkime 
dalyvavę, padaryta sekami 
nutarimai:

1. Pradėti rūpintis įsteigi
mu kliubo ir išėmimu čarte- 
rio, kad būtų galima aukas 
priimti ir pinigus tam reikalui 
rinkti.

2. Nutarta, kaip tokis kliu
bas turėtų vadintis ir kaip pa
vadinti namą, kurį kliubas 
siokiasi įsisteigti.

3. Pasitarti su advokatu 
apie legalius žygius tokiame 
darbe.

4. Apskaičiuoti, kiek galėtu
me pinigų sukelti namo įsigi
jimui.

5. Vieta dėl namo siūlyta 

Brighton Parkas arba Mar
quette Parkas. TuN būti kur 
nors netoli Western, Kedzm 
arba Archer Avė. bei 55 ar 
59 St.

Išrinkta komitetas, kuris 
apžiūrės vietą ir rūpinsis čar- 
terio išėmimu: A. Pavilonis, 
Kaukas, STench, Rasinskas, 
Milleris, Malosh ir B. Salavei
čikas. Kadangi du pastarieji 
dirba naktimis, tai .jie padės 
darbuotis dieną.

Praplėstas susirinkimas, kur 
kviečiama dalyvauti visi pla
taus komiteto nariai, bus 
gruodžio 16 d., 10 vai. ryto, 
Vilnies salėj.

Sekretorė A. Pavilonis.

Rayon in es kojines pataria 
džiovinti 48 valandas po iš
plovimo ar sulijimo.
f ___ _f

Kas dar gali apsieiti, nepa
darys klaidos palaukęs su pir
kimu drabužių po švenčių. Pa
sinaudodami pirkėjų paskuba, 
prekybininkai daug kur par
duos prekes aukštomis, virš- 
lubinėmis kainomis.

Kare pavargusios elektrinės lemputės ŠALIN!. . . TUSTI ĮJUN
GIMAI šajliN! Consolidated Edison Kompanija, bendradarbiau
dama, su General Electric Kompanija, Westinghouse Electric 
Korporacija, Sylvania Electric Products, Ine., ir Bendradarbiau
jančiais Prietaisų Verslininkais, dabar patiekia “šviesos, New 
York!” vajaus dėžutę su 6 lemputėmis (dvi po 100-wattų, dvi 
po 60-wattų ir dvi po 40-wattų) nauja, ir pigesnė 70c kaina, pri
dedant taksus. Tai yra 12c pigiau, negu pirmkarinės kainos; ir 
sykiu su nauju Consolidated Edison's $(>.000.000 numosimu elek
tros kainų, tatai suteikia geriausią šviesos bar geną per metus.

Jūs galite dabar užsisakyti vajinę “šviesos, New York!” dėžu
tę lempučių bet kuriame Consolidated Edison parodų kambaryje 
arba pas bendradarbiaujantį, prietaisų Verslininką jūsų kaimy
nystėje arba departmentinėje krautuvėje, ir tuojau bus jum pri
statyta. Veikiantieji Consolidated'Edison tarnautojai, taip pat 
priims jūsų užsakymą lempų dėžutėms.

Trečias puslapiu

Baltimore, Md.
Mirę Pranas Bendžiunas

Gruodžio 2 d. mirė Pranas 
Bendžiunas. Paliko nuliūdime 
moterį, vieną sūnų dar tik 15 
metų, vieną dukterį ir ženotą 
kariškį sūnų, taipgi dvi poduk
ras, ir seserį Petraitienę.

Bendžiunas buvo draugiš
kas, su visais gražiai sugyve
no. Todėl ir gelių buvo daug 
prisiųsta. Nors buvo darbo 
diena, bet daug žmonių paly
dėjo velionį į kapines. Reiškiu 
gilios simpatijos jo likusiems 
artimiems. M. Janionienė
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Padėtis Lietuvoje Seniau ir Dabar 33,000,0001^ ^6^^.
bams, kad bedarbę panaikinus ir įsalį pa
gražinus, pagerinus. '

Paskirta 1,700,000 litų savivaldybių 
statybai.

Išdalinta 860,000 hektarų žemės beže
miams ir mažažemiams, kiti 200,000 pa
žymėta išdalinti.

Gavo žemės virš 74,000 šeimų.
'Registruojant žemę pasirodė, kad 50 

šeimų Lietuvoj turi 86,750 hektarų, kuo
met dešimtys tūkstančių valstiečių turi 
po hektarą ar daugiau.

Net ir Pilsudskio ministeris Kosciol- 
kowskis turėjo dvarą Lietuvoje.

Pravesta patvarkymas, kad žemė turi 
būti tų, kurie ją dirba, iš jos gyvena, ir 
kad nė vienas neturi teisės daugiau že
mės turėti kaip 30 hektarų.

Po tiek palikta ir dvarininkams ir 
stambiems ūkininkams, su ta sąlyga, kad 
jie ją dirbs, iš jos gyvens.

Lietuva tuojau gavo iš broliškųjų 
rybinių respublikų:

500 traktorių.
80,000 tonų mineralinių trąšų.
50,000 tonų koncentruoto pašaro.
Daugel kitokios paramos.
Tas žymiai padėjo pradėti mechani- ■ 

zuoti Lietuvos žemės ūkį.
Pirmais naujos Lietuvos metais: 
Atidaryta 150 naujų mokyklų.
Įkurta dar 13 vidurinių piokyklų 

šeši liaudies universitetai.
Pastatyta 136 naujos pradžios mokyk

los.
Lietuvos darbininkų algos, nuo vieno 

lito ar pusantro, pakelta iki 8 ar 10 litų.
Lietuvos vyriausybė paskyrė 425,700,- 

000 rublių švietimo ir sveikatos reika
lams. Pusė viso valstybės biudžeto, tai
gi, skirta žmonių apšvietai ir sveikatai.

Pasekmėje to, Lietuvoj 1941 m. pava
sarį baigė pradžios .mokyklas 220,000 
vaikų. O tai yra labai aukštas nuošimtis.

Hitlerinių budelių puolimas, birželio
22, 1941 metais, sutrukdė Lietuvos prog-

Pranešimas Antrajam Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimui

Lapkričio 23-24, 1945
Geresniam supratimui Lietuvos žmo

nių padarytų žygių 1940 metais, būtent 
nusitarimo prisidėti prie Sąjungos Tary
binių Respublikų, reikia žvilgterti į pra-

metus.

mėnesiams

darbininkų

ta-

mo-

Lietuva buvo, ir kol kas tebėra, vy
liausiai agrikultūrine šalis, verčiasi vy
riausiai iš žemės ūkio.

Pirma 1940 metų Lietuvoje buvo 274,- 
815 “ūkininkų”—žmonių turinčių žemės. 
Bet ne visi jie galėjo pilnai iš jos gyven
ti.

Lietuvos ūkininkai dalinosi sekamai:
93,323 turėjo nuo vieno iki aštuonių 

hektarų žemės.
154,017 turėjo nuo 8 iki 30 ha. žemės.
Virš 30 ha. turėjo tik 27,340 ūkininkų 

ir dvarininkų.
Galima įsivaizduoti, kokis ūkininkas 

gali būti su vienu, arba su 8 hektarais 
žemės (hektaras yra 2.47 amerikoniško 
akro).

Lietuvoje dar prie krikščionių demo
kratų valdžios pravesta žemės reforma. 
Kariuomenėj tarnavusieji turėjo teisę 
gauti žemės, bet jiems statyta sąlyga, 
kad tik “turinti ištekliaus įsikurti” gali 
žemę gauti. Daugelis dėlto įsiskolino že
mės gavimui ir paskui buvo parduoti iš 
varžytinių.

Visos Lietuvos žemės 59.2% buvo ap
dirbama samdomuoju darbu; ta žemė 

•buvo pelnagrobių rankose.
Tie 59.2% žemės buvo, tik vienas penk

tadalis visų Lietuvos ūkių, bet jiems pri
klausė:

47% visų Lietuvos gyvulių.
70% visų žemės ūkio mašinų.
Mažažemius slėgė baisiai dideli 

kesčiai.
Dvyliktaisiais Lietuvos nepriklauso

mybės metais jau parduota iš varžytinių 
37% naujakurių ūkių, gavusių žemės lai
ke žemės reformos. Jų žemė vėlei pateko 
į stambių ūkininkų, dvarininkų ir valdi
ninkų rankas.

Iš 97,400,000 litų Lietuvos industrinio 
kapitalo 56,300,000 litų buvo svetimųjų 
kapitalistų rankose. Svetimšaliai visai 
nesistengė Lietuvos industriją vystyti. 
Jiems rūpėjo tik juo daugiau pelno iš jos 
gauti.

Beturčių valstiečių padėtis buvo labai 
sunki. Štai ką “Lietuvos Žinių” kores
pondentas rašė apie Aukštadvario vals
čiaus, Alytaus (pirmiau Trakų) apskri
čio valstiečius:

“Aukštadvario valsčiaus ribose dar 
priskaitoma apie 200 su viršum dūmi
nių pirkių...

Antras dalykas, — tai senu paprati
mu didesnė pusė gyventojų kiaules še
ria st ūboj e.

Javus piauna daugiau pjautuvais ... 
Javus kulia spragilais.”

Korespondentas klausęs aukštadvarie- 
čių, kodėl jie neįsitaiso kaminus pirkio
se? “Aš neturiu pinigų”, — buvo visų jų 
atsakymas.

Jie dirbo “senu papročiu”, nes nepajė
gė įvesti “naujus papročius” — įsigyti 
naujesnių žemės'ūkio įrankių, neigi ge
resnių stubų.

O. Berentas laikraštyje “Mūsų Jauni
mas” taip apdainavo beturtį valstietį:

“Troboj šeimyna — šeši žmonės, 
(Ėriukai, paršai keturi.
O dvaro ponas iš malonės
Pasakė: ‘Laimės neturi.’
Ir ką gi? Trys hektarai liesi,
O burnų dvigubai daugiau;
O nugaros nebeištiesi
Ir nuo vargų nebus lengviau.”

Ar gyveno kas Lietuvoje prabangiai?
Taip, gyveno. Bet tai buvo tas apie 

penktadalis stambių žemvaldžių ir dar 
mažesnis skaičius fabrikantų, Vailokai
čiai, keli kiti .

Gerai ėjosi ir sukčiams, štai keli iš 
daugelio pavyzdių:

Du broliai Lapenai, pėsti Kaunan atė
ję, nes neturėjo ištekliaus kelionę užsi
mokėti, tris metus pagyvenę tapo milio- 
nieriais. Jie pateko teisman už suktybes 
ir žemesnio teismo buvo nubausti, bet 
aukštesnis teismas juos išteisino.

Trys sukčiai — Augūnas, Sruoga ir 
Vasiliauskas — klastavo krasaženklius ir' 

. eikvojo tikins Lietuvos pašto ženklus, 
tuo būdu pasigrobdami 2,860,000 litų.

V. Sidzikauskas, Lietuvos garbės kon
sulas Berlyne, pasiglemžė 188,000 litų 
valstybės pinigų, žemesnis teismas nu-

V. ANDRULIS
baudė jį šešiais mėnesiai kalėjimo, bet 
apeliacinis teismas jį išteisino.

Buvo eibės visokių suktybių, valstybės 
fondų apvogimų, bet sukčiai pasiliko tei
sūs, arba gavo taip mažą bausmę, kad 
visi žmonės piktinosi.

Tuogi tarpu už priešfašistinių lapelių 
dalinimą jauni žmonės buvo baudžiami 
nuožmiai.

Mažai kas neatsimena jauno Gertne- 
rio, 16 metų berniuko, pasmerkimą 15 
metų kalėjiman už lapelio pas jį kišeniu- 
je radimą.

Štai kita iš dažnų bylų Lietuvoje, tau
tininkų režimui gyvuojant:

“Lapkričio 25, 11935 metais, Utenoj ka
riuomenės teismas per pusantros dienos 
svarstė įtariamų komunistais bylą ir da
vė štai kokį nuosprendį:'

Jonas Vidžiūnas nubaustas 10 metų 
kalėjimo.

Penki kiti pasmerkti po 6
Aštuoni — po 4 metus.
Trys—po 2 metus, s
Du—po pusantrų metų.
Taipgi vienas 7, kitas 6 

sunkių darbų kalėjimo.”
Tai taip buvo baudžiami

organizacijų nariai už lapelių dalinimą, 
skleidimą kitokios literatūros.

Liaudyje kilo didelis nepasitenkinimas, 
augo pasipiktinimas tokia valdžia ir tą
ja padėtimi.

Lietuvos ūkininkų padėtis tiek pablo
gėjo laike Smetonos viešpatavimo, kad 
pradėjo atvirai reikšti nepasitenkinimą 
ir streikus kelti. Tautininkų valdžios a- 
gentai suklastavo kaltinimą keletui ūki
ninkų, įtarė juos “valstybės priešais” ir 
sušaudė.

Visoj šaly užvirė pasipiktinimas tokiu 
elgesiu. Tuogi tarpu ekonominis žmonių 
gyvenimas vis ėjo blogyn.

Prabangiai gyyve^o valdininkai, spe
kuliantai ir dvarininkai. Dalis ūkininkų 
irgi buvo patenkinti, ypač, kurie buvo 
stambūs ir turėjo ryšio su valdininkais, 
bet abelnai visa tauta skendo į didesnį 
vargą ir skurdą. (

Žinomas Lietuvos poetas Kazys Boru
ta štai kaip apibūdino Lietuvą:
“Ant dūšios gėlos tiek, o veide sielvartos, 
kad kryžiai kryžkeliuose keikias, 
žiūrėdami į kartuvių vartus.
Tie kryžiai Lietuva.
Tie vartai Lietuva.
O Lietuva tai mano tėviškė.
Tą naktį staugė alkanas šuo 
ir kraujas tylomis tėškė: — 
Ant vieškelių. Ant kryžkelių. 
Sodybų.
Tai mano tėviškė
ant kryžiaus kybo.
O tėviške!
Tai mano sunkūs kryžiai 
išnešt mums teks 
ant Kalvarijos kalno!
Gyvieji. Būkite gyventi pasiryžę
ir savo vėliavos neišleiskite iš delno.”

Pagalios Lietuvos liaudis audringai 
ėmė reikšti nepasitenkinimą. Pabūgęs 
jos keršto Antanas Smetona, fašistinis 
Lietuvos diktatorius pabėgo į Vokietiją.

Pirma bėgsiant, jis prašęs Hitlerio pa- 
gelbos, bet Ęitleris tada bijojo susitikti 
su Sovietų Sąjunga ir pagelbos nedavė. 
Vėliau tai pats Hitleris pasakė savo 
kalboj, puldamas SSSR.

Birželio 17, 1940 metais, įsikūrė Lietu
voje liaudies valdžia.

Tuojaus atsisteigė darbininkų organi
zacijos ir spauda.

Liepos 14 ir 15 dienomis Seimo rinki
muose dalyvavo 95% turėjusių teisę bal
suoti, *0 tą teisę turėjo 99.19% pilname
čių Lietuvos gyventojų.

Liepos 21 Lietuvos Seimas priėmė re
zoliuciją, kurioje, reikšdamas tautos 
valią, nutarė pasukti kraštą į naują ke
lią

ir

resą, sunaikino jos turtus, nužudė 465,- 
. 000 žmonių. Vien Paneriuose nužudyta 

masiniai 100,000 žmonių.
Žinoma, nužudyta daug ne Lietuvos 

piliečių, bet ir Lietuvos piliečių bene bus 
apie 360,000 nužudyta.,

Lietuvos vyriausybės apskaitliavimu, 
vien Vilniuje naciai pridarė nuostolių už 
1,129,000,000 rublių.

Vilnius baisiai apgriautas. Sunaikinta 
47 nuošimčiai visų mūrinių namų, tame 
skaičiuje ir mokyklos. Bet praėjusį pava
sarį, kaip paduoda “Tiesa” (liepos 13, 
1945), jau 32 pradinės mokyklos, šešios 
gimnazijos, dvi progimnazijos, viena su
augusiems gimnazija ir 17 vaikų darže
lių, ką pas mus vadina “Kindergarten”, 
buvo atbudavota.

Neveizius karo ir sunkios pokarinės 
būklės, Lietuvos žmonės ir linksmintis 
moka. Vilniuje, nuo rugsėjo iki liepos 
mėnesio surengta net 532 koncertai.

Dar keli žodžiai apie Lietuvos katali
kus.

Kuomet Amerikos lietuvių katalikų 
dvasiškija, remiantis kvislingais, Lietu
vos išdavikais, ugnim spiaudo prieš da
bartinę Lietuvos valdžią, Lietuvos katali
kų bažnyčios vyriausybė Visai kitaip el
giasi.

Pr. St. Jokubauskis, Vicarius a. i., ir 
kun. Mieleška, Kurijos kancleris, išleido 
atsišaukimą: “Visiems Kauno Arkivys
kupijos Klebonams, Bažnyčių rektoriams 
ir tikintiesiems,” kuriame griežtai pa
smerkia Lietuvos išdavikus, ir tuos, ku
rie slapstydamiesi miškuose ar veikdami 
užsieny kenkia Lietuvos žmonių gerovei 
ir taikai. Atsišaukimas baigiamas taip:

“Todėl paklausykite Bažnyčios, pa
klausykite Valdžios, paklausykite savo 
mielosios Tėvynės, meskite kerštą, mes
kite ginklus ir grįžkite į kilnų atstatymo 
darbą.”

Taip apeliuoja į savo žmones Kauno 
Arkivyskupijos bažnyčios viršininkai. Jie 
mato, kad Lietuvos valdžia deda visas 
galimas pastangas Lietuvos žmonių 
būklės gerinimui, jų pakėlimui.

Monongahela, Pa.
Mirė R. Adomaitienė

Gruodžio 2 d. mirė Rozali
ja Adomaitienė, sulaukus 63 
metų amžiaus. Amerikoje iš
gyveno 38 metus. Paliko, vy
rą, tris sūnus ir vieną dukte
rį. Visi vedę.

Atvažiavo į šią šalį birželio 
28 d., 1907 metais. Spalių 13 
d., tais pačiais metais apsive
dė su Jonu Adomaičiu.

Velionės pavardė po tėvais 
buvo Povilaičiukė. Paąj-ę iš 
Dargaičių kaimo, Gruzdžių 
valsčiaus ir parapijos, Šiaulių 
apskričio.

Jos palikta šeimyna dėkavo- 
ja visiems, giminėms, drau
gams, draugėms ir pažįsta
miems už gražias gėles, už au
tomobilius, kuriuos davė paly
dėti į kapines.

Pasiliekame su dideliu nu
liūdimu.

Jonas Adomaitis ir Šeima.

Lietuviška#

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

HELP BRING
OUR BOYS
HOME BY 

BUYING EXTRA
VKTORy 

LOAN

Washington. — Kongresi
nei komisijai paliudyta, jog 
naciai buvo išradę pačias 
nuodingiausias karines du
jas, bet nedrįso jų pavartot.

BONDS
Pirkite Pergales Bonus!

įkurti Lietuvos Tarybų valdžią.
:ia pastebėti, kad apart didelio 

vargo, prie tautininkų režimo, Lietuvos 
žmonės labai bijojo karo Vokietijos su 
Sovietų Sąjunga. Jie žino jor, kad kilus 
karui jie negalės toli trauktis iš karo 
lauko. Ir nenusimananti apie tarybinę 
sistemą norėjo dėtis prie SSSR, kad tap
ti dalimi didelės šalies.

Naujoji Lietuva tuojau ėmėsi liaudies 
būklę gerinti, keisti. Pirmieji tarybinės 
valdžios žygiai buvo:

Įvesti nemokamas mokslas’ir visiems 
jauniems ne vien teisė, bet ir proga į uni
versitetus stoti.

Landsberg. — Karo teis
mo sprendimu, čia pakartas 
nacis Franz Strasser, kuris 
nužudė du nusileidusius tal
kininkų lakūnus pernai ru
denį.

i Joseph Garszva i
; Undertaker & Embalmer i
; Manager S
: JOHN A. PAULEY ;

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770 •

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Telef. HUmboldt 2-7964

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

2__4
VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

CHARLES J. ROMAN
/ (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME Š1NGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Btogy ar Namų šlngellavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.......... *

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

M DM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeia 
pas “Green Star Bar and Gri’U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

<59 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAINaciai “Viršžmogiai” 

Kaipo Kitų Tautų 
Marintojai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kartų vertesnis tautiniai ir 
gamtiniai, negu čionaitiniai 
gyventojai.”

Teismui perskaitytas ir 
Himmlerio, slaptosios na
cių policijos vado, pareiški
mas, padarytas Poznanėje, 
Lenkijoje, 1943 m. spalių 4

“Ar kitos tautos gerai gy
vena ar badu miršta, man 
svarbu tiktai, kiek mes ga
lime panaudot jas, kaipo 
mūsų kultūros vergus. Jei 
10,000 rusų moterų krinta iš 
nuovargio, b e k a s d a mos 
prieštankinį griovį, man 
svarbu tiktai, kad būtų iš
kastas Vokietijai prieštan
kinis griovis.”

Rosenbergo ir kitų nacių 
vadų dokumentai parodė jų 
įsakymus žudyti kitatau
čius, grobti į vergiją jų 
jaunuolius, kad galima butų 
sumažinti tų tautų veisimą- 
si, ir t.t.

Skaičiuojama, kad Ericho. 
Kocho vadovaujami naciai 
išžudė 10 milionų vien So
vietinės Ukrainos piliečių.

Mėgina Pateisint Anglišką 
Skerdynę, Indonezijoj

London. — Anglijos val
džia pasakojo, būk ji turinti 
gelbėt anglus ir holandus 
civilius žmones, laikomus 
stovyklose Javos saloje, In
donezijoj; tai, girdi, todėl 
anglai kariaują prieš Indo
nezijos patrijotus.

(Pirmiau Anglija pasako
jo, būk reikią išvalyt japo
nus iš Indonezijos. Dabar 
anglai siunčia japonus ka- 
ran prieš indonezus.)

SOVIETAI Už JUNGTI
NIŲ TAUTŲ SĖDYBĄ 

AMERIKOJ
London, grd. 12. — Jau 

penkias dienas ėjo ginčai 
tarp Jungtinių Tautų at
stovų, kur turėtų būt įsteig
ta pastovi Jungtinių Tautų 
Organizacijos buveinė.

Sovietų Sąjungos atstovas 
Andrius Gromyko kartoti
nai nurodinėjo Jungt. Tau
tų paruošiamajai komisijai, 
kad Amerika būtų tinka
miausia vieta tos organiza
cijos centrui.

Sveikinimai ir Aukos 2-rajam 
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimui
(Tąsa)

Rockford, Ill.
Mes, LLD 29 kuopos valdyba 

ir nariai, sveikiname Antrą 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, linkėdami pravesti sė
kmingai dienotvarkį ir surasti 
būdus greito ir tiesioginio susi
siekimo su mūsų sena tėvyne 
Lietuva, kad tuomi uždaryti ar
monikas visiems fašistuojan- 
tiems ir reakciniams elemen
tams, kurie meluoja apie Lietu
vą ir juodina mūsų brolius ir 
seseris už kovas prieš fašizmą.

Lėšų padengimui siunčiame 
$5.00. Neturėjome galimybės 
pasiųsti delegato į suvažiavimą.

Sekr. K. Lawdanskas.

Los Angeles.
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas sveikina Antrą Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą. 
Kaip Pirmo Suvažiavimo ©bal
sis buvo: “Artinkime Pergalės 
Dieną!” tai’šio suvažiavimo tu
rėtų būti: “Teisinga taika, vie
nybė tautų ir šalin kapitalistų 
melai ir užsimetinėjimai.”

Su tuo sveikinimu įdedame 
dovanėlę $10.00.

Draugiškai,
L. A. Mot. Apšv. Kliubo 

narė ir kasierė, , 
Anna Levanas.

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Komunistų kuopa, 

Brooklyn, N. Y., sveikina De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą, Pittsburgh, Pa., su 
dolerių auka.

Sekr. P. šolomskas.

Springfield, HI.
Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimui.

Draugai:
LDS 29-ta kuopa

25

Brangūs
Mūsų

Springfieldo, III., dėl susidėju
sių aplinkybių negali prisiųsti 
atstovo. Todėl, laikytam susi
rinkime spalio 28 d.; 1945, nu
tarėm pasiųsti $10, kaipo svei
kinimą taip svarbiam suvažia
vimui ir tikimės, kad bus pa
sekmingas.

Mes, visi springfieldiečiai ti
kime, kad šis suvažiavimas at
neš naudos ne tik lietuviams, 
bet ir abelnai Amerikos visuo
menei.

LDS 29 kp, sekr.
Stanley Klaston.

iš

Los Angeles, Calif.
Mes, ALDLD 145 kuopos na

riai, laikytam susirinkime, 4 d. 
lapkričio, š. m. nutarėm pasvei
kinti Antrą Demokratinių A- 
merikos Lietuvių Suvažiavimą, 
įvykstantį Pittsburgho mieste.

Taipgi aukaujam $5 paden
gimui Suv. lėšų.

Velijam pasekmingo darba- 
vimos. > ’

Draugiškai, kuop. sekr.
M. Bzcsh.

Grand Rapids, Mich.
Lietuvių kareivių motinų 

kliubas sveikina Antrą Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
su $10.00.

Great Neck, N. Y.
Antrajam Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui, 
Pittsburgh, Pa.

Jūs, draugai ir draugės, at
vykote į,šį taip labai svarbų su
važiavimą apsvarstyti daug 
svarbių ir didelių klausimų, ku
rie paliečia demokratiniai nu
sistačiusius lietuvius šioje ša
lyje, bet ir demokratinę tarybi
nę Lietuvą. Todėl mes Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
24 kp. sveikiname šį suvažiavi
mą ir tikimės, kad jūs padary
site daug svarbių tarimų, ypa
tingai Lietuvos šelpimo klausi
mu ir kaip sękmingiau kovoti 
prieš reakciją, įskaitant žr liet, 
fašistus, kurie nori sugrąžinti 
fašistinę tvarką Lietuvoje.

Su pasveikinimu siunčiame 
mažą auką $5.

LDS 24 kp.
Pirm. P. Beeis.

Nut. rašt. B. Katkiene.

LDS 8 Apskr., Pittsburgh, 
Pa., sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su $15.00 
auka.

Cleveland, Ohio.
Sveikinam Antrą Demokrat- 

tinių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimą ir linkime kuogeriau- 
sių pasekmių visuose darbuose. 
Auka $5.00.

Draugiškai, B. Kirstukas.

ALDLD 50 kuopa, Rochester, 
N. Y., sveikina . Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su $10 
auka. Taipgi draugai Mikitai iš 
Floridos sveikina su $2.50.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Komunistų Partijos 

kuopa sveikina Dem. Lietuvių 
Suvažiavimą su $5 auka.

H. žukienė.

Bayonne, N. J. ;
Mes, Bayonnės lietuviai, svei

kinam Antrą Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą 
pagal savo išgalę:

F. Milvidas, 55 E. 
$20; J. Višniauskienė, 
St., $10; M. Panelis,
E, $5; A. Amšiejus $2. Po $1: 
P. Janiįnas, Z. Ruchin, J. Ma- 
tušaitisj Viso $40.

Aukų rinkėjas, J. Klanelis.

su auka

21st St., 
22 E. 19 
347 Avė.

Cudahy, Wis.
Negalėdami pasiųsti delegato 

į Antrą Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, tai siunčiame 
nors mažą auką $2.00 no LDS 
134 kuopos. Linkime kuoge- 

pasisekimo Suvažiavi-riausio 
mui.

LDS

Washington, Pa.
• ALDLD 236 kuopa per dele
gatę Julę Kubekienę sveikina 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą su $5 auka.

Harrison-Kearny, N. J.
ALDLD 136 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą sib$5 auka.

Prot. rast. V. W. Žilinskas.

Montello, Mass.
Lietuvių Moterų Kliubas svei

kina Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą su $10 auka.

K. čereškienč.

134 kp. sekr.,
Jonas Drucas.

till
HĮĘBątt «

rr-Ą

Nesirūpinkite, pone Smith. Mes sau žaisime, o vy
riausybė suvaldys darbininkus.”

Brockton, Mass.
John ir Marian Gutauskas iš 

Brockton, Mass., sveikina De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $50 auka. Liuosybės 
Choras su $5. Barbora Gutaus- 
kienė su $5.

E. Petrukaitienė, 
Liuosybės Choro narė.

Harrison, N. J.
LDS 168 kuopa per delegatą 

V. Globičių sveikina Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą su 
$5 auka.

Philadelphia, Pa.
Varde šeimos ir LDS 5 kuo

pos sveikinu Demokratinių Lie
tuvių -Suvažiavimą ir linkiu 
pravesti gerus tarimus teiki
mui pagalbos Lietuvos žmo
nėms, kad galėtume sušelpti 
tuos siratas, kurie neteko per 
žiaurų karą savo tėvelių mai
tintojų ir liko svetimų rankų 
globoje. Taipgi sveikinam su
važiavimą su aukomis: 
kuopa $10. Rainiai $10.

Jonas S. Rainys, 
LDS 5 k p. pirm.

LDS

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Republikonų 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 Dem. Liet, suvažia
vimo įvykusio Pittsburghe. Taipgi 
turime svarbų pranešimą. Po susi
rinkimo turėsime šokius prie geros 
orkestros. Kviečiame visus dalyvau
ti, įžanga visiems veltui. P. Valec
kas, Kom. narys. (289*290)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks 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 pasimokčti pabaudos pagal 
įstatus. — Prot. rašt. (289-290)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
nedėldienį, L. P. Kliubo salėje, 7 v. 
v. Malonėkite nariai dalyvauti. Pra
šome tai įsitėmyti. 
nas, org,

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 16 d., 2 vai. dieną. Drau
gijų salėje, 4097 Porter .Visi nariai 
būtinai turite dalyvauti, nes bus 
nauja valdyba išrinkta 1946 me
tams ir delegatai išduos raportus iš 
2-ro Dem. Liet, 
kusio Pittąburghe. 
kienė, sekr.

P. Vaitekū-

Suvažiavimo, įvy-
— N. Astraus- 

(290-291)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 14 d., Liet. Salėje, 315 
Clinton St., 7:30 v. v. Susirinkimas 
bus svarbus. Prašome narių dalyvau
ti ir atsiveskite naujų narių. Dele
gatai iš Demokratinio Liet. Suvažia
vimo išduos raportą ir taipgi jie tu
ri parsivežę naujienybių iš Pitts
burgho. Tą naujienybę pamatysite po 
susirinkimo, prie užkandžių. Senus 
metus baigsime su naujienybe. — 
P. Mikolajūnas, pirm. (290-291)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio JKom. susirinkimas 

įvyks gruodžio 16 d., 3 vai. dieną, 
Liaudies Name, 735 Fairmount Avė. 
Visi delegatai nepamirškite dalyvau
ti. — P. Puodis, sekr. (290-291)

•ji

VYRAI
VALYMUI ŠALDYTUVINIŲ 

VAGONŲ

66c Į VALANDĄ
LAIKAS IR PUSĖ PO 48 

VALANDŲ
FRUIT GROWERS 

EXPRESS COMPANY
PENNSYLVANIA R. R.

MEADOWS YARDS
HARRISON TURNPIKE 

SOUTH KEARNY, N. J.
_____________________________________ (291>

BILŲ IŠSIUNTĖJAS—TYPISTAS, PATYRI
40 valandų. $1 j valandą. Kalėdų Šventėmis.
BENNETT BROS., INC., 485—5TH AVĖ.

 (291)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolatinis darbas geriem 

darbininkam
GERA ALGA

ALBERT PIPE SUPPLY
Berry & North 18th Sts., 

Brooklyn, N. Y.
(290)

KEIKIA ' VALČIŲ STATYTOJŲ 
PENNANT RUSI ES VALTELĖM 

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Dirbti Prie Saldainių Standų 

Teatruose.
Geros Valandos — Gera Alga 
MATYKITE MISS KRONIS 

Nuo 3 iki 5 pas 
CONFECTION CABINET CORP. 
284 Central Ave., Newark, 'N. 3.

(292)

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų. Gera Alga. 

Puikios darbo sąlygos 
Kreipkitės

M. EHRENBERG & SON
118 — 9TH STREET 

PASSAIC, N. J.

$
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'Washington, Pa.

SLA 258 kuopa per delegatę 
M. Yanavičienę sveikina De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $5 auka.

Binghamton, N. Y.
ALDLD 20 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą su $5 auka.

Jonas Vaicekauskas, ižd.

Elizabeth, N. J.
Lietuvių Darbininkų Progre- 

syviškas Kliubas sveikina De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $25 auka.

G. Kudirka, pirm.
K. Andriunas, sekr.

Detroit, Mich.
Pavienių asmenų sveikinimas 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo su aukomis. Aukojo se
kamai: A. Tamošiūnas $20; A. 
Kišonas $10. Po $5: K. Tamo
šiūnas, Juozas ir Katrė Terzai, 
M. Birsėnas, K. Ramanauskas, 
Marcelė Povilaitis, St. Tvarijo- 
nas $2. P. Gyvis ir J. Valiukas 
po $1. Viso $64.00.

Washington, Pa.
LLD 98 kuopa sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $5 auka.

Helen V u k o d inovich.

$2.

Bridgewater, Mass.
Pavieniai asmenys sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, aukodami sekamai: S. 
Kirslis $5; A. Deksnis
Po $1 aukavo: J. Gricius, T. 
Stankienė, V. Zmudinas, A. 
Mažiukna, M. Abišala, P. Bal
čiūnas, P. Krukonis, J. Szpa
kowski, K. Peslis, J. Kalvelis. 
K. Tarnui 50c; F. Znotins 
Viso $17.75.

25c.

Hartford, iConn.
Laisvės Choras sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą, kaipo naudingą visiems de
mokratiniai nusistačiusiems 
lietuviams Amerikoj ir dėl pa
galbos mūsų broliams Lietuvoj. 
Suvažiavimo išlaidų padengi
mui choras aukauja $10.

Su aukšta pagarba,
Laisvės Choro sekr.,

J. Kazlauskas.

Minersville, Pa.
Sveikinam Demokratinių Lie

tuvių Suvažiavimą ir pasitiki
me, kad suvažiavimas padės 
tvirtą pagrindą kovai prieš lie
tuviškus fašistus čia Amerikoj. 
Nesmagu, kad iš mūsų koloni
jos negalėjom pasiųsti delega
to. Taigi, suprasdamos reikalą 
mes, Ona Šiumberienė ir M. J. 
Ramanauskienė, aukojam 
suvažiavimo reikalams.

po $1

Brooklyn, N. Y.
Mateušas Simonavičius,

S. 5th St., Brooklyn, N. Y., su
rinko sekamai 
asmenų aukų
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo: M. Simonavičius $10; 
Walter Lukmin $5. Po $3: J. 
Slandorius, A. Jankauskas ir J. 
Kovas. Po $2: V. Lazauskas, S. 
Vadvilavičius, O. Pranaitienė, 
A. Švėgžda ir G. Dirzuvaitis. 
Po $1: Bruno Stark, M. Grigas 
ir A. Kragas. Viso $37.00.

426

nuo pavienių 
pasveikinimui

Wilmerding, Pa.
LDS 37 kuopa sveikina 

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $25 auka.

Krank Vilkas, sekr.

Mr. Jonas Gasiunas 
427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

De-

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. priešmetinis susi

rinkimas įvyks gruodžio 16 d., 11 
vai. ryto, 3014 Yemans. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti laiku, nes tu
rime apkalbėti ir nutarti, 
vienysime ALDLD 188 
ALDLD 52 kp. ar ne? — 

(290-291)

ar 
kp. 

Sckr.

PA.

mes
su

SHENANDOAH
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. gruodžio, 2 vai. dieną. Pas 
Kriaučius, 211 W. Coal St. Bus ren
kama nauja valdyba 1946 metams, 
taipgi išgirsite delegato raportą iš 
2-ro Liet. Dem. Suvažiavimo. — P. 
E., sekr. (290-291)

Kenosha, Wis

J. Mažukna

(291)

FINIŠERKOS
Prie Vyrų Koatų 

Gera Alga
Geros Darbo Sąlygos

Kreipkitės
M. EHRENBERG & SON

118 — 9TH STREET 
PASSAIC, N. J.

(291)

REIKIA OPERATORKŲ
PRIE SUKNELIŲ IR BL1USKUCIŲ 

Kreipkitės
Chaskes & Kulback

279 BURNET STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J.

(293)

FELLING MAŠINŲ 
OPERATORĖS 
PRIE SUKNELIŲ 

Kreipkitės
Chaskes & Kulback

279 BURNET STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J.

(293)

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

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BERNIUKAI—MERGAITĖS
Abelnam ejarbui. Nuolatinis Darbas. 

Gera Alga.
M. EHRENBERG & SON,

118—9TH STREET, PASSAIC, N. J.
(291)

labai mažai narių palaikys se
nus viršininkus.

H
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Kenosha, Wis.
LLD 8-tas Apskritis su 

auka ir LLD 94 kuopa su 
auka sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą. Apgai- 
lestaujam, kad negalėjo pri
siųsti delegato, nes nebuvo kas 
galėtų važiuoti. K. Pakšienė.

$10
$10

Cleveland, Ohio.
Su aukomis sveikinam Antrą 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą. LDS Kliubas $25. R. 
ir J. Gurbis $10. P. A. Radzevi- 
čiai $5. J. Stamps ir J. žemai
tis po $1. Viso $42.

Per P- Radzevicią.

Dear Sir:
We are enclosing a money 

order for ten dollars ($10,00) 
as our gift toward “The Second 
Democratic Lithuanian Con
vention, to be held at Pitts
burgh, Pennsylvania, from The 
Lithuanian Ausros Benefit So
ciety of Elizabeth, New Jersey.

Yours very truly,
Adam Gudaitis, 

Treasurer of Aušros Benefit 
Society.
269 Second Street, 

Elizabeth, N. J.
(Vuu^au but-)

SLA 212 Kuopa Nominavo 
Progresyvius

SLA 212 kuopos pastara
jam susirinkime nominuota 
progresyviai kandidatai į SLA 
Pildomą Tarybą. Tik vienas 
Bagočius dar gavęs daugiau 
balsų, kiti tautininkai ir tary- 
bininkai visai mažai.

Ši kuopa, seniau rėmusi se
ną valdybą, dabar labai supy
kus už konversiją, štai kaip 
padavė balsus už būsimus vir
šininkus :

Prezidento vietai F. Bago
čius 24 balsus, W. Laukaitis 5.

Vice prezidento — J. Mar
cinkevičius 24. •

Sekretoriaus — Stefanė Mu
sytė 21, Vinikas 5.

Iždininko — 
20, kiti mažai.

Iždo globėjų — J. Miliaus
kas 20, K. Mačiukas 21.

Daktaro - kvotėjo — Dr. 
Graičūnas 10, Dr. Biežis apie 
tiek pat.

(Daktaras Graičūnas jau 
nėra SLA narys. — Redakc.)

Tai taip mūsų kuopa balsa*> 
vo už būsimus savo susivieni
jimo viršininkus. Jei panašios 
perinamos bus ir kitose kuo
pose, seniems SLA viršinin
kams bus striukai.

Iš tikro ta jų konversija 
yra tik jiems naudinga, nes 
$20,000 iš apdraudos fondo 
perkels į lėšų fondą. Konver
sija ■ betgi labai skriaudžia 
SLA senus narius, pakeliant 
jiems mokestis, arba nustumia 
juos į žemus apdraudos laips
nius.

Tuo labai pasipiktino SLA 
nariai.

Progresyviams nariams rei
kia gerai padirbėti, o tuomet

Martin į Councilmanus
čia gerai žinomas biznie

rius J. Marcinkęvičius - Mar
tin vėlei kandidatuoja į mies
to tarybos narius. Jis yra bu
vęs tarybos nariu 9 metus. Jis 
mano, kad dabar, sugrįžus 
daugeliui karių iš tarnybos, 
bus gera proga vėl patekti ta
rybom

Martin yra tas žmogus, ku
rio antrašą kas tai iš tarybi- 
ninkų buvo pasiuntęs Fr. An- 
cevičiui, o tas nacių agentas 
norėjo įkalbėti Martinui, kad 
šis esąs jo dėdė ir kad steng
tųsi atsiimti nacių agentą 
Amerikon. Martinas betgi nu
sikratė 
kad kas 
antrašą 
agentui.

i
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SET YOUR

QUOTA NOW

IN THE GREAT

rankas. Jis pyksta, 
nors iš Naujienų jo 
bus pasiuntęs nacių 

Lietuvis.

VICTORY 
L LOAN
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Šeštas puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtad., Gruodžio 13? 1$45

NewYorto^g^ZInto
Džiaugiasi iš Lietuvos 

Gauta Smagia Žinia
Brooklyniečiai Adelė ir An

tanas Karčiauskai gavo laiš
ką nuo jos sesutės iš Babrų 
kaimo, Šventežerio valse., Laz
dijų apskr. Jame, be kitko, 
rašo:

Esam sveiki, karo nepaliesti. 
Tėveliai dar kol kas sveiki. 
Broliai, Jonelis šoferiauna, o 
Antanėlis pas jį gyvena Kau
ne. Sesutės, Liudvika ir Al
bina vedusios, po dukrą augi
na, tik aš nevedus.

Tapiliukė Valiukevičaitė.

Sugrįžo iš Karinės 
Tarnybos

Julian La Rosa, Bronės Ru
činskaitės vyras, neseniai su
grįžo iš karinės tarnybos užjū
ryje. Gale pereitos savaitės vi
siškai atleistas, gavęs garbingą 
paliuosavimą. Svečiuojasi pas 
uošvius, Kastanciją ir Joną 
Ručinskus, žinomuosius veikė
jus (buvusius minersvilliečius), 
taipgi pas kitus savo artimuo
sius. Ručinskai gyvena 37-30 
74th St., Jackson Heights, L. 
I. Iš čia Julian su Brone vyks
ta Floridon pasilsėti pirm 
jimo į civilinio pareigas.

Jeigu bus proga, žadėjo ap
silankyti pas Valilionius, o gal 
ir pas kitus lietuvius 
gyventoj us, pasiėmė 
skaitytojų antrašų.

Jaunieji I^a Rosa 
demokratinių pažiūrų, 
jų tėvai. Jisai, 
jaunuolis,
diečių draugas.

Smagios kelionės ir laimingo'no, kad, 
civilinio gyvenimo!

Veteranai Ragino Armijos Laikraštį 
Rašyti Tiesą Apie Darbininkus

LLD l-mos Kuopos

FOSTERIS PAREIŠKĖ AUKŠTĄ 
JVERTINIMĄ JŪRININKŲ

Aukštos pagarbos yra verti i Jake Epstein iš vakarą ren- 
prekybinio laivyno jūrininkai,' gūsio Chelsea Komunistų Kliu- 
kurie visokeriopai pasiaukojo 
mūsų pergalei, pareiškė Wil
liam Z. Foster, Komunistų 
Partijos nacionalis pirminin
kas.

Fosteris ir eilė kitų žymių 
komunistų vadų kalbėjo Ko
munistų Jūrininkų Kliubo va
kare, surengtame pagerbti jū
rininkams, pade j tįsiems gyvas
tį mūsų pergalei. Mitingas įvy
ko pereito pirmadienio vaka
rą, Manhattan Center, New 
Yorke.

Greta Fosterio, kalbėjo 
Miesto Tarybos narys Benja
min J. Davis, Jr., Josh Law
rence, K. P. Nacionalės Tary
bos narys; John Rogan iš na- 
cionalio porto komiteto, Jūri
ninkų Unijos; Mary Ryan ir

bo, Louis Diaz, unijos sargy
bių is-pol icistas.

Pagerbdami 6,000 kare žu
vusių unijistų jūrininkų, tame 
skaičiuje ir šio kliubo 6 na
rius komunistus, šio susirinki
mo dalyviai reikalavo greičiau 
parvežti namo mūsų kariškius. 
Jūrininkai užtikrino, kad tam 
yra pakankamai laivų. O kas 
gi gali geriau žinoti apie lai
vus už jūrininkus?

Fosteris ir Davis savo kal
bose taipgi kritikavo Truma- 
no administraciją už jos im
perialistinę politiką ir už ne
puru pin imą darbų, nekovoji- 
mą‘Kongrese už darbus. Davis 
sakė, kad Trumanas “išdavė 
principus Roosevelto progra
mos, ant kurios jis buvo iš
rinktas.” R.

MIESTŲ MAJORAI MATO LIŪDNA 
ATEITI DĖLEI NEDARBO

Jungtinių Valstijų didmies
čiu majorų konferencijoj, po- 
sėdžiavusioj New Yorke, gruo
džio 2-4-5 dienomis, iš dau
gelio vietų majorai piešė liūd
nus vaizdus dėl stokos darbų.

Kita didžiausia nelaimė, ku
ri rūpina majorus, yra stoka 
gyvenamų namų veteranams 
ir kitiems miestų gyventojams.

Trečia problema, kuri grę- 
ispanų kilmės šia suirute visam kraštui, yra 

yra Ispanijos liau- kilimas kainų. Ne vienas čio
nai savo raportuose pripaži- 

jeigu kainų kilimas 
nebus sulaikvtas, jis prives 
kraštą prie infliacijos ir, kaip 
perspėjo New York o majoras 
LaGuardia, “sudaužys kožną 
miestą šalyje.”

Išvengti infliacijos, sakė 
LaGuardia susirinkusiems trim 
šimtam majorų, yra galima. 
Bet tam turi daug pasidarbuo
ti bendrai vyriausybė, indus
trija ii- darbininkai.

Kainų Administracijos 
Patarimas

Perspėjimas apie pavojų in
fliacijos ir patarimai, kaip jos 
vengti, atėjo ir iš Kainų Ad
ministracijos. čia dalyvavęs 
jos informacijų vedėjas Ro
bert R. R. Brooks sakė, jog 
kainų kontrolė turi būti išlai
kyta arba “net žolės nebeliks 
ant gatvių. Duonos linijos ir 
sriubos virtuvės visuomenei 
garsins žmonių skurdą.”

Algos, sakė Brooks, turi bū
ti atitinkamam aukštume pa
tenkinti žmonių reikalus ir 
kainas turime išlaikyti nuo iš
skridimo į padanges. Jis ragi
no majorus talkinti Kainų Ad
ministracijai išlaikyti lubas 
ant kainų ir rendų.

New 
Church 
veiklos 
kilimo.
Biznio Atstovas Nepatenkintas

Paul Hoffman, Studebaker 
Korporacijos prezidentas ir

sto-

Floridos
Laisvės

abu yra
kaip irj

Tolimi Svečiai
D-ė.

lydimi 
Čepu Ii o, 
ir Elvi-

Iš Mažos Pilietės 
Iškilmių

Gruodžio 9 d., Jules ir Lillian 
Lason turėjo savo dukrelės 
krikštynas. Jų dukrelei vardas, 
parinktas Lynu. Kūmai buvo' 
Stanley Kvartūnas ir Helen Mi
chelson ienū.

Lillian La^on yra duktė Mi- 
kolo ir Emilijos Liepų. Krikš
tynos įvyko pas Liepus, kur ir 
Lasonai šiuomi tarpu gyvena, 
324 Devoe Street, •Brooklyne. 
Tarp kitų svečių dalyvavo 
Kvartūnai iš C. Brooklyno, La- 
zūnai (Jules tėvai) ir Karso- 
kai iš Maspeth, L. I.

Ragino Pagelbėti Vete
ranam Gaut Drabužius

Veteranam Patarnavimų Ko
miteto pirmininkė Mrs. Anna 
M. Rosenberg pasiūlė įvesti sis
temą, pagal kurią sugrįžusieji 
veteranai pirm visų būtų aprū
pinti drabužiais.

Pirmiausis dalykas, ko sugrį
žęs veteranas j ieško, yra civi
liniai drabužiai, bet tame jam 
tenka nusivilti. Pigesnėmis ir 
vidutinėmis kainomis drabužių

Du šimtai veteranų, Kailia- 
siuvių Unijos, CIO, narių, 
kreipėsi į armijos laikraščio 
Stars and Stripes leidėjus ra
šyti tiesą apie darbininkus.

Savo laiške veteranai sako, 
kad “organizuoti darbininkai 
aprašomi nedraugiškai” tame 
laikraštyje, jo užjūrinėse lai
dose.

Tarpe pasirašiusių laišką 
dviejų šimtų veteranų randasi 
buvusių sužeisti! ir šiaip tu
rinčių aukščiausius pagarbos 
ženklus. Tarpe tų randasi ne
šiojančių Distinguished Flying 
Crosses už nuopelnus karo 
frontuose. . .

stambiojo biznio Ekonominio 
Komiteto pirmininkas leido iš 
jo kalbos suprasti, jog jo at
stovaujamas biznis nesijudins 
iš vietos kitaip, kaip tik su 
pelnu. Jis sutiko, kad pelno 
sistema “nepastovi,” bet ji 
duodanti iniciatyvos didesnei 
grupei žmonių, negu duotų 
kas kitas.

Biznio ir darbininkų konfe
rencijos, anot jo, visai neturin
čios diskusuoti, kas ką gaus iš 
produkcijos, tik diskusuoti, 
kaip gamybą praplėsti, nes be 
to nebūsią pelnų nei darbų.

“Apie algas,” sake jis, 
lėsime kalbėti vėliau.”

Miestus Plaka Nedarbas 
Dabar

Tipiškais iš majorų raportų 
galima parokuoti sekami:'

R. E. Riley, Portland, Ore., 
sakė: Darbų nesant ir planas 
veteranams dirbti ant save 
nieko nevertas. Laivastatyklose 
iš 135,000 dabar dirba tik 21,- 
000, o nedarbo apdrauda pa
dengia tik pusę tos apylinkės 
darbininkų.

Edward J. Jeffries, Detroit: 
Nedarbo laipsnis aukštesnis 
už 1939 metų. Nedarbo ir lab
daringų išmokesčių pareikala
vimai nuolat daugėja. Bet jis 
tikisi darbingesnių 1946 metų.

R.

“Nuo pradžios karo iki ga
lo,” sako veteranai, “organi
zuoti darbininkai buvo pajėga 
užpakalyje karo pastangų ir 
ne už algas, kaip mums buvo 
sakoma. Samdytojai, žinodami 
sentimentą užpakalyje paža
do nestreikuoti, gana tankiai 
bandė tuomi pasinaudoti. 
Samdytojai provokavo, kan
džiojo ir stengėsi panaudoti 
karą sunaikinti darbininkų 
sąlygas. . . Virš 99 nuošimčiai 
darbininkų tą priėmė, supras
dami, kad mūsų vaikinai sto
vėjo mūšių linijose ir buvo rei
kalingi apsaugos.

“Tai vienintelė grupė, kuri 
pagelbėti

sugrįžti industrijon 
sąlygomis.

išdirbo programą 
kariams
su žmoniškomis
Palaukite, kol daugiau mūsų
vaikinų sugrįš industrijon, — 
jie patys .pamatys. Neorgani
zuotose industrijose jiems pa- 

j siūlys algas, nepakankamas 
Tiktaivisai sunku gauti. Dėl to atėję iš|aikyti ių Šeimynas.

j Veterans. Service Committee unijiniuose darbuose jie gali 
gauti padoriam pragyvenimui1 
algą.

Ispanijos Komunisto 
Žmona Atsišaukė 

Gelbėt Alvarez

Turėsi- 
valdybą 
veiklios 

kuo- 
visa

kny-

Apipasakojus, kaip jos vyras, 
jaunas Ispanijos komunistas ko
votojas kenčia žaizdas nuo fa
šistų budelių mušimo, kaip jo 
rankų riešeliai yra sužaloti nuo 
retėžinių apyrankių, Mrs. Sole
dad De Alvarez atsišaukė į 
amerikiečius veikti už jo ir, ki
tų kovotojų gyvastis.

Mrs. Alvarez išreiškė rūpes
tį, kad tuos kovotojus prieš fa
šizmą demokratinis pasaulis ga
li prarasti, jeigu nebus smar
kiau ir plačiau veikta už jų iš
laisvinimą.

Ispanijos kovotojų komunistų 
Santiago Alvarez ir Sebastian 
Zapirain laukia 
riškas teismas 
Kaipo fašizmo 
Franco malonių
ki. Jų gyvastį gali išgelbėti tik 
galingas masinis judėjimas, ga-

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

Visi nariai būkite, 
me išrinkti kuopos 
1946 metams. Nuo
valdybos daug priklauso 
pos augimas nariais ir 
veikla.

Kurie dar neatsiėmėte
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.

Nenorėdamos mokėti unijų 
kontraktuose numatytos mokes- 
ties’ už šventadienius, tūlos fir
mos uždaro šapas ištisai savai
tei Kalėdų laikotarpiu.

Franco milita- 
sausio 2-rą. 

priešams, iš 
niekas nesiti-

Pereitą sekmadienį, 
brooklyniečio Vinco 
lankėsi Laisvėje Frank 
ra Stripeikai iš Cleveland, Ohio. 
Apžiūrėjo įstaigą, tačiau išei
dami sakėsi dar ne viską matę 
—sugrįšiu pirmadienį. Mat, 
sekmadienį nedirbame, tad tik 
vienas kitas laisviečių iš nety
čių pasitaikė įstaigoje.

Pirmadienį jiedu vėl sugrįžo 
pas mus — nusipirkti naujam 
namui Šerų. Nusipirko sau, nu
pirko ir EI vi ros tėvams, žino
miesiems veikėjams Roman- 
dams, kaip jie sakė — po len
telę, naujo namo stogui.

Frank ką tik sugrįžo iš už
jūrių. Tai jo sugrįžimu džiaug
damiesi, atostogaudami jie at
vyko čionai atlankyti šeimos 
draugus Oną ir V. Čepulius, 
taipgi Laisvę ir LDS.

Stripeikai abu yra Laisvės 
skaitytojai
LDS nariai. Abu darbuojasi sa
vo kolonijos jaunime ir visame 
demokratiniame judėjime. Ka
da Frank buvojo po karo fron
tus, Elvira veikė namie. Buvo 
viena iš vadovaujančių jaunų 
moterų rėmime karo pastangų, 
palaikyme ryšių su išėjusiu į 
karą jaunimu ir veikime su se
nesnės kaistos lietuviais.

Laimingo gyvenimo ir taip 
pat sėkmingos veiklos mūsų ei
lėse ir toliau.

ir rėmėjai, taipgi

KEISTA!... ŽIAURU!... 
SENSACINGA!...

PARAMOUNT'S judi*, drįsiąs nuogų 
rod t i žmogaus sielą . . . bepieAkėdamas
penkias neatlaidžias . . . neužmirštamas
dienas . . . tiesiog iš galintoj puslapių 
sensacingosios, daugiausiai pirktos kny
gos, apie kurią milionai kalbėjo dreban
čiomis pakuždomis!

pa-

Ray Milland • Jane Wyman

“THE LOST WEEKEND”
su PHILIP TERRY 
HOWARD Da SILVA 

DORIS DOWLING
ir šauniai* vaidintojais I

DABAR RODOMA

RIVOLI

Rochelle 
reikalavo 

išlaikymui

majoras 
Kongreso 

rendų nuo

Dvylika Mitingų dėl 
Palestinos

vęs Amerikos vyriausybės veik
smą.

Tiems kovotojams gelbėti 
masinis mitingas įvyks gruo
džio 13-tos vakarą, Washington 
Irving High School auditorijoj, 
New Yorke. Tarpe kitų, kalbės 
ir Alvarez’o žmona. Visi, ku
riems galima, turėtų ten daly
vauti.

ga-

Jau

HATEUŠAS SIMONAVIClUho

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

o

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

viršininkė, 
pasiūlė kelis 
ar kur tiks- 
- nesulaiko-

< >

2-4 P. M.
6-8 P. M.

< >
o

<Į>

O

<Į>
<>

< >
O

< >
o

(>

o

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

Valkų ligi; specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

BALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veetnvlų, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

ateičių* *u naujausiai* (taisymai*.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Kainų Administracijai pa
traukus teisman. 71 prekybinin
kas sumokėjo pabaudų $1,635 
už peržengimą lubinių kainų.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST. '

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

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

JONAS
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway Ir Stone Ava.
prie Channcey St., Broadway Lin*

Tel. GLenmore 6-6191

. ♦ —

VĄL ANDOS-

Didžiajame New Yorke - 
Brooklyne šio ketvirtadienio va
karą, gruodžio 13-tą, ruošiama 
12 mitingų aiškinti žmonėms 

• Palestinos klausimą ir reika
lauti vyriausybės veiksmo. Juo
se kalbės komunistų veikėjai.

Brooklyne mitingai bus:
Crown Heights sekcijoj : IWO 

Hali, prie St. Johns ir Albany 
gatvių.

Coney Island: 3109 Surf 
Ave.

Brownsville: 375 Saratoga 
Ave.

Kensington: Public School 
1230, Dahill Rd. ir MacDonald.

veteranai kas kart vis labiau 
nusiskundžia, sako

Mrs. Rosenberg 
veiksmus: tyrinėti, 
liai nesugrobiami 
mi tos rūšies drabužiai; skirti I 
tokių drabužių gamintojams 
daugiau medžiagų; atleidžia
miems iš tarnybos veteranams 
išduoti ženklus, su kuriais jl& 
turėtų gauti pirmenybę įsigiji-' 
me drabužių.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES

dietos ir impor
uotos degtinės ir 

'ynai, geriausių 
>ravorų alus ir 
'liūs. Kada būsite 
brooklyne, užeiki- 
e susipažinti.

Egzaminuojam 4lrn
Rašome Receptu

N up i ežiam Planu*

Darome ir Pritaikome Akinius.

Urs. Stenger & Stengei 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y 

Tel ST 2-S842

Patogiai ir gražia 
Įruoštas atskira.- 
kambarys užėjimu 
grupėms. Nedė 
liomis atdaras nu« 
1 valandos diem 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-960P

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. 

.Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST.j BROOKLYN, N. Y.

lZarea restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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




