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Buvęs Amerikos atstovas 
San Francisco Konferencijoj, 
kapitonas 11. E. Stassen, pa
reiškė spaudoj:

“Jungtinės Valstijos turi 
tuojau pareikalauti Anglijos 
ir Holandijos sustoti šaudžius 
Indonezijoj, Holandijos Rytą 
Indijos kolonijoje.”

Pareiškimas geras. Britai ir 
holandai imperialistai turėtų 
sustoti šaudę žmones ir degi
nę jų namus. Bet tik keista 
tas, kad kapitonas Stassen ma
to britų ir holandų blogybes, 
bet jis nemato, kad Washing-,1

Dachau, Vokietija. —Ka
rinis amerikonų teismas nu
smerkė pakart 36 buvusius 
nacių valdininkus ir sargus 

tono vyriausybė palaiko pilie-1 Dachau koncentracijos 
čių karą Chinijoj, teikdama j vykioje. Ten jie tiesioginiai 
visokią pagalbą gen. Chiang | nužudė, užkankino bei badu 
Kai-shekui. numarino 30,000 belaisvių.

★ * > [Keturi kiti hitleriniai bude-
Generolas MacArthur “su- liai nuteisti kalėt 10 metų 

simylėjo” ant Japonijos varg- iki gyvos galvos.
šų valstiečių. Ir jis pamatė, 
kad Japonijoj žemę valdo po
nai, o valstiečiai yra bau
džiauninkų padėtyje. Jis rei
kalauja iš Japonijos dabarti
nės valdžios, kad iki kovo 15 
d., 1946 metų būtų įvesta že
mės reforma.

Kokia? Nagi, Japonijos val
džia turi 
ilgų metų paskolą, kad jie ga
lėtų nuo poni) nusipirkti že
mę. Iš tokio 
mylėjimo 
“laimės, 
medavo 
Banko.

New York. — Maršalas 
Gregorij Žukovas, vvyriau- 
sias komandierius Sovietų 
Iužimtoje Vokietijos dalyje, 

generolo “susi- i buvo pakvietus į Rusijai 
tiek valstiečiai 

kaip Lietuvoje lai- 
iš žemės Paskolų

suteikti valstiečiams

prie žemės rcfor-Kitaip 
mos priėjo Sovietų Sąjunga. 
Jau nekalbėsime apie tai, kaip 
valstiečiai gavo žemės Lenki
joj, Jugoslavijoj, Bulgarijoj, 
Rumunijoj ir dalinai Vengri
joj.

Bet vien Vokietijos toj da- 
lyj, kurią kontroliuoja Raudo
noji Armija, atėmė nuo ponų
—junkerių dvarus ir atidavė gai gyrė šios organizacijos 
bežemiams ir mažažemiams, veiklą, siekiančią “suartinti 
virš 4,000,000 akrų žemės, be mūsų (Sovietų ir Amerikos) 
jokio išpirkimo.

Tarybų viršininkai sako, giškumo ir pasitikėjimo ry-
kad prie žemės daugiau tei- įsius tarp jų.” 
siu turi valstietis, kuris ją ap
dirba, negu tas, kuris nedirba, 
o tik ponu nori būti.

Tarybų Sąjunga atsakė į | 
reikalavimą ištraukti armiją ■ 
iš Irano iki 1 d. sausio. Iš at-, Washington. — Prezid. 
sakymo matome, kad pagal, Trumanas paskyrė Louis- 
Sovietu-Irano 1941 metų su-1 ville, Kentucky, miesto ma
tantį Tarybų Sąjunga bile lai-įjOrą Wilsoną Wyattą iš- 
v.i erai; einut; i Tranu dirbt planus naujų gyvena

mųjų namų statymui. Pre
zidentas sakė, jog bus už
dėtos kainų “lubos” parduo
damiems naujiems ir se
niems namams.

Visašališka Namų Staty
mo biznierių sąjunga pagy
rė Tmmaną už Wyatto pa
skyrimą. Ta pati sąjunga 
smerkė Wagnerio-Ellende- 
rio sumanymą gyvena
miems namams statyti su 
tinkama šalies valdžios pas- boreką jo paties 
pirčia.

ku gali siųsti armiją j Iraną.
Antra, kad Azerbaidžane 

yra ne kokia atsiskyrimo re
voliucija, bet liaudies reikala
vimas demokratinių teisių. 
Liaudis tam turi teisę ir Ta
rybų Sąjunga nedarys to, ką 
padarė anglai Graikijoj, o 
amerikiečiai daro Chinijoj, 
kur jie išstoja prieš liaudies 
demokratines teises ir padeda 
reakcijai.

Chinijos komunistų vadas 
generolas Peng Teh-huei pa
reiškė, kad generolo P. J. 
Hurley prasimanymai, būk 
Chinijos komunistai savo šalį 
nori pervesti Sovietų Sąjungai, 
yra tuščia vaidintuvė. Chinijos 
komunistai kovoja už demo
kratiją ir už šalies nepriklau
somybę.

Nurembergo teisme paniš
ki, kad britai ir jų atstovas 
Sovietų Sąjungoj Mr. S. 
Cripps, dar balandžio 24 d., 
1941 metais, jau žinojo, kad 
Hitleris padarys ant Sovietų 
Sąjungos užpuolimą birželio 
22 d
nacių ir britų vadai ved 
pusavias derybas baigti 
ir nukreipti visas jėgas 
darbo žmonių valstybę.

1941 metais. Mat, tūli 
ė tar
ka rą 
prieš

Velionio prezidento žmona 
Mrs. Eleanora Roosevelt pa
smerkė prezidento Trumano 

(Tasa 5-me pusi.)

AMERIKONAI NU- 
SMERKĖ PAKART 

36 NACIUS

Maršalas Gr. Žukovas 
Giliai įvertina Ameri- 

kiečiy Pagalbą

Pagalbos masinį susirinki
mą, kuris įvyks ateinantį 
antradienį Madison Square 
Gardene, New Yorke. Žu
kovas atsakydamas apgai
lestavo, kad negali daly
vauti tame susirinkime. Sa
vo telegramoje jis giliai į- 
vertino “didžiulę paramą, 
kuria amerikiečiai suteikė 
per Rusijai Pagalbos orga
nizaciją sunkiaisiais tėvy
nės karo metais.”

Maršalas Žukovas ypatin- 

tautas ir sustiprinti drau-

Gyvenamują Namu Sta
tybos Galva

Lodziuje.

TRUMAN PASKYRĖ KOMISIJA 
GM STREIKUI TYRINĖTI

Washington. — • Prezid. 
Trumanas-paskyrė trijų as
menų komisiją tyrinėti fak
tus kas liečia CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
streiką prieš General Mo
tors. Jis nelaukė, iki kong
resas priims ar atmes jo pa
siūlymą “šaldyti” per 30 
dienų planuojamus streikus. 
Bet kol kongresas nepadaro 
tokio nutarimo, tai prezi
dento paskirta komisija turi 
tik patariamąją teisę, o ne 
įstatymišką galią.

Komisijos nariai yra tei
sėjas Walter P. Stacy; Ka
rinių Darbų Tarybos pirmi
ninkas L. K. Garrison, ir

Kongresmanai Nubalsavo Bausti Unijas 
Pagal Įstatymą prieš Raketierius

<3

Ginai Šaukia, Šalin 
Amerikos Kariuo

menę iš Chinijos!
New Yorko Times prane

ša, kad verda demonstraci
jos prieš Chiang Kai-sheko 
valdžią Chinijoj ir prieš a- 
merikonų įsiveržimą. Tokios 
demonstracijos įvyko Kun- 
minge, Chungkinge, Kan
tone ir kituose vidurinės 
Chinijos miestuose, esamuo
se diktatoriškoje Chiang

Kunminge studentai ir 
mokytojai suruošė didelę 
demonstraciją, smerkdami 
pilietinį chinų karą ir šauk
dami ištraukt Amerikos ka
riuomenę iš Chinijos. Polici
ja nušovė 3 studentus ir 1 
mokytoją.

Prezidento Komisija Tyrinės 
i Ir Plieno Streiką

Washington. — Prezid. 
Trumanas ketina paskirt 
komisiją tyrinėti faktus ir 
dėlei ateinančio darbininkų 
streiko prieš plieno kompa
nijas. CIO unija skelbia tą 

{streiką 1946 m. sausio 14 d. 
Svarbiausias unijos reikala
vimas yra pridėt po du do
leriu darbininkam algos per 
dieną.

Windsor, Canada. — For
das atmetė čionaitinių CIO 
streikierių reik alavinius. 
Streikas tęsiasi jau tris mė
nesius.

NUSKENDO 100 CHINŲ
Shanghai. — Mina su

draskė nedidelį laivą Yang
tze upėj. Su laivu žuvo dau
giau kaip 100 chinų. Kitas 
šimtas išsigelbėjo.

FAŠISTAI NUŽUDĖ LENKŲ 
VALSTIEČIŲ VADA

Varšava. — Fašistiniai 
buvusios londoniškės lenkų 
valdžios agentai užmušė Bo
leslavą Seiboreką, Lenkų 
Valstiečių Partijos centro 
sekretorių. Jie nužudė Sei- 

namuose 

generolo Eisenhowerio bro
lis, Miltonas Eisenhower, 
Kansas Valstijos Kolegijos 
pirmininkas.

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos pir
mininkas R. J. Thomas pa
reiškė, kad unija padės pre
zidentinei komisija ištirti 
faktus, o faktai parodys, 
jog General Motors galėtų 
pakelt darbininkam algas 
30 nuošimčių.

Heidelberg, Vokietija. — 
Nesitaiso generolo Pattono 
paralyžius.

PAŽANGESNIEJI KONGRESO 
NARIAI VADINA SUMA

NYMĄ FAŠISTINIU

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas gruodžio 12 d. nuta
rė naudot prieš darbo uni
jas įstatymą, kuris seniau 
išleistas prieš piktadarius 
raketierius. Tą sumanymą 
pasiūlė kongresmanas Sam 
Hobbs, atžagareivis demok
ratas iš Alabam.es valstijos.

Hobbso pasiūlymas rei
kalauja bausti iki 10 metų 
kalėjimo ir $20,000 pinigi
nės pabaudos unijistus, ku
rie, pavyzdžiui, sustabdytų 
neunijinius vežikus su kro
viniais, gabenamais iš vie
nos valstijos į kitą.

Įstatymas prieš raketie
rius buvo išleistas 1934 me
tais. Jungtin. Valstijų Auk
ščiausias Teismas 1942 me
tais nusprendė, kad to įsta
tymo negalima vartot prieš 
darbininkų unijas.

Dabar atstovų rūmui pri
ėmus Hobbso sumanymą 

Fordas Atsisako Bent Kiek 
Algos Pridėt Darbininkam: 

Reikalauja Pakelt Kainas
Detroit. — Fordo auto

mobilių kompanija atmetė 
CIO unijos reikalavimą pri
dėt darbininkam 30 nuošim
čių algos. Dar daugiau. 
Fordo atstovas John S. Bu
gas užreiškė, jog kompanija 
negalinti jokių uždarbio 
priedų duoti, iki jos fabri
kai pilnai dirbs; tik tada, 
girdi, Fordas galėtų pradėt 
kalbėtis apie algų pakeiti
mus.

Fordas nupasakojo, kad 
jeigu darbininkai atliktų ir 
16 nuoišmčių dkugi^u dar
bo, negu iki šiol, tai kompa
nija, esą, vis tiek “turėtų po 
$27 nuostolių” ant kiekvie
no parduodamo savo troko 
bei automobilio 1946 metais, 
arba “viso apie 35 milionus 
dolerių per metus.”

Taigi Fordas reikalauja, 
kad valdžia pakeltų automo
bilių kainas pirma, negu jis 
sutiks tartis apie algų prie
dus.

Richard T. Leonard, CIO 
Jungtinės Automobilių Dar- metų ketvirty j civiliai ame- 
bininkų Unijos direktorius, o
sakė, unija atsiima atgal mažiau mėsos, negu dabar.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELE
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth..................
P. Pilėnas, Philadelphia ......................................
K. Žukauskienė, Newark......................................
M. Svinkūnienė, Waterbury.................................
A. Balčiūnas, Brooklyn........................................
J, Bakšys, Worcester ..........................................
W. Brazauskas, F. J. Repšys, Hartord...............
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport.......
V. J. Stankus, Easton..........................................
S. Kuzmickas, Shenandoah .................................

(Tąsa 5-tam pusi.)

prieš unijas, demokratas 
kongresmanas Walter K. 
Granger užreiškė: “Dar nie
kuomet mano partija nebu
vo taip žemai nupuolus, 
kaip šį kartą.”

Darinėtis kongresmanas 
Vito Marcantonio sakė, 
Hobbso pasiūlymas yra fa
šistinis. Demokratas kong
resmanas Wm. J. Gallagher 
pareiškė: “Sovietų Rusijoje 
yra šiek tiek atsižvelgiama 
į paprasto žmogaus reika
lus,” taigi Hobbso sumany
mas “tegalėjo būti paimtas 
tiktai iš Adolfo Hitlerio na
cizmo arsenalo.”

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green pastebėjo, kad Hobb
so sumanymas yra dalis 
prez. Trumano pasiūlymų 
prieš streikus.

Tą pasiūlymą dabar svar
sto senatorių komisija tei
sių reikalais.

savo pasiūlymą bausti dar-|pevjniL
1 • • 1 v c i ‘ 1 •v 1bininkus už “sauvališkus 
streikus”, kol Fordas nepa
sirašo sutarties dėlei algos 
pakėlimo 30 nuošimčių.

Trys Japonai Nusmerk- 
ti Pakart Maniloj

Manila. — Amerikonų ka
rinis teismas nusmerkė ja
ponų pulkininką Isamu Mo
rimoto ir du kitus karius 
pakarti; vieną nuteisė kalė- 
jiman iki gyvos galvos, o du 
po 10 metų. Tie japonai pra
eitą kovo mėnesį nužudė ir 
sudegino du amerikonus la
kūnus ir penkis filipinus 
Cebu mieste, Filipinų saly
ne.

Mažiau Mėsos Civiliams
Washington. — žemdir

bystės departmentas ap
skaičiavo, jog pirmojoj 1946 

rikiečiai gaus 9 nuošimčiais

Punktai 
. 5697 

5298 
. 4882 

4043 
3372 
2664 
1600 
1412 
1278 
1240

a

Galely Ilgai Stabdyt 
Streikus Pagal Tru

mano Sumanymą
zidento sumanymas strei
kam užšaldyti per 30 dienų 
būtų priimtas, tai darbinin
kai galėtų būti kur kas il
giau sulaikyti nuo streiko. 
Nes tos 30 dienų būtų skai
tomos tik po to, kai darbo 
departmento galva oficia
liai paliudytų, kad gręsia 
streikas. Bet jis galėtų ati
dėliot paliudijimą ir sulai
kyti streiką kur kas ilges
niam laikotarpiui.
. _ paaiškėję) Jš pasi- '7jj0S sa]oj Sumatroj, ir tuo-

' " “T. " |jau įsakė japonų kariuome
nei užimt indonezų polici
jos patalpas ir pasipriešini
mų centrą, kaip praneša 
United Press.

Anglų karo laivai bom
bardavo du Javos salos kai
mus, Denoek ir Sajung.

kalbėjimo tarp darbo de- ’ 
partmento sekreto riaus 
Schwellenbacho ir republi- 
kono senatoriaus Josepho 
Bali.

. Byrnes Kelionėje į Maskvą 
Staptelėjo Paryžiuje

Paryžius. — Amerikos 
Valstybės sekretorius Byr
nes atvyko į Paryžių ketvir
tadienį. Iš Paryžiaus jis 
traukiniu keliaus į Maskvą,- 
kur šį šeštadienį prasidės 
Byrneso pasitarimai su So
vietų užsienio reikalų komi
saru Molotovu ir su Angli
jos užsieniniu ministeriu

Washington. — Aukščiau
sias Teismas neatsiliepė į 
nusmelkto pakart japonų 
generolo Yamashitos ape
liaciją.

Teheran, Iranas. — Ira
no premjeras Abrahim Ha- 
kami sake savo seimui, kad 
jis planuoja vykti į Maskvą 
tiesioginiai pasikalbėti su 
Sovietų vyriausybe.

FRANCOZŲ-ANGLŲ SUTAR
TIS DĖLEI SYRIJOS

London. — Anglija pasi
rašė sutartį su Franci j a 
dėlei abiejų kraštų kariuo
menės atšaukimo iš Syrijos 
ir Lebano. Sutartis sako, 
kad jodvi gerai ten santy
kiaus ir draugiškai tarsis.

NACIŲ FABRIKAI DIRBA 
KARINIUS SPROGIMUS n

i
■BWashington. — Kai kurie čių trustų tyrinėtojas. Da- 

didžiojo Vokietijos chemi
kalų trusto I. G. Farben 
fabrikai dar dirba karinius 
sprogimus, — liudijo ame
rikinis pulkininkas Bernard 
Bernstein senatinei Kilgo- 
re’o komisijai. Amerikonai 
sunaikino tik dvi mažesnes 
to tarptautinio trusto dirb
tuves, sakė pulk. Bernstein: 
87 nuošimčiai Farben trus- 
to-kartelės fabrikų ir šian
dien galėtų dirbti karinius 
reikmenis, jeigu tik būtų naęių planus pasauliui už
duota jiem anglies ir žalių- kariauti. Bernstein todėl 
jų mežiagų. ! reikalauja teisti šio trusto

Pulk. Bernstein buvo ar-'vadus kaip karinius krimi- 
mijos paskirtas kaip vokie- ralistus.

' -Swjj

ANGLAI ŽADA PER 14 
DIENŲ NUSLOPINT 

INDONEZUS
Batavia, Java. — Anglų 

komandieriai išvien su ho- 
landais nusprendė kuo 
griežčiausiai triuškinti tau
tinį gyventojų sukilimą Ja
voj ir kitose Indonezijos sa
lose. Amerikiniai kores
pondentai praneša, kad ang
lai pasiryžo per dvi savaites 
visiškai sunaikint indonezų 
pasipriešinimus.

Sumatroj Anglai Taip 
Pat Naudoja Japonus 

Prieš Indonezus
Batavia. — Anglų laivai 

išlaipino savo kareivius į 
Benkoeleną, didžioj Indone-

i
I

ELEKTRININKŲ BALSA
VIMAI DeL STREIKO

Amerikos Elektrikininkų, 
Radijo Darbininkų ir Maši
nistų Unija, CIO, ketvirta
dienį balsavo, ar streikuoti 
dėl $2 algos priedo darbi
ninkui per dieną. Teigiama, 
kad nubalsuot streikuot. 
Streikas apimtų 200,000 
darbininku.

Milžiniškos Gen. Motors 
Viršininkų Algos

Washington. — Valdiniai 
skaitmenys parode, kad Ge
neral Motors automobilių 
korporacijos pirmininkas C. 
E. Wilson 1944 metais gavo 
$459,041 algos, vice-pirmi- 
ninkas O. E. Hunt $359,519, 
o kitas vice-pirmininkas Al
bert Bradley $350,519. Tai
gi šiem trim General Mo
tors viršininkam teko $1,- 
169,080 algų per metus, ne
skaitant jų kitų pajamų, 
kaip korporacijos dalininkų. 
Bet jie atmeta unijos reika
lavimą pakelt vidutinę dar
bininko algą iki $38 bei $40 
per savaitę.

į

t

bar jis pasitraukia iš parei
gų, suprantama, todėl, kad 
karinė Amerikos vyriausy
bė nevykdo Potsdamo kon
ferencijos nutarimo. Tas 
nutarimas reikalauja sunai
kint karinę Vokietijos pra
monę.

Pulk. Bernstein priminė, 
kad I. G. Farben trustas 
padėjo pakelt Hitlerį į Vo
kietijos diktatorius ir rėmė

i

Alabam.es
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Dėl Darbininkų Baudinio “Neauto
rizuoto” Streiko Metu

Rašant šiuos žodžius, tarp Fordo kom
panijos ir automobilių pramonės darb. 
unijos (United Automobile Workers) at
stovų eina pasitarimai dėl algų pakėlimo 
ir “darbininkų suvaldymo.”

Sakoma, kad UAW unijos atstovai su
tinka su Fordo pageidavimais, kad tie 
darbininkai-unijistai, kurie išeisią į ne
autorizuotą streiką (“wild cat” streiką, 
kaip sakoma angliškai), bus baudžiami: 
pirmu sykiu po $2 už dieną, o antru ir 
trečiu sykiu — po $5.

Angliškasis darbininkų dienraštis 
“Daily Worker” išstojo prieš tokį susita
rimą. Dienraštis, mūsų nuomone, teisin
gai nurodo, kad ne visuomet neautori
zuoti streikai iškyla dėl darbininkų kal
tės: esti rimtesnių priežasčių, kurios ver
čia juos streikuoti, nors unijų viršinin
kams ir kompanijoms tas ir nepatinka.

Kas gi, pagaliau, spręs, kada darbi
ninkų streikas yra autorizuotas, o kada 
ne? Tiesa, tam bus skirti “specijalistai”, 
savotiški sprendėjai arba teisėjai. Bet 
ar jie visuomet “pataikys” surasti tik
ruosius kaltininkus? Žinoma, ne. Tai pri
klausys nuo visos eilės aplinkybių.

Mainierių unijoje yra tokis “įstaty
mas”, kurį įvedė p. Lewis, kad palaikyti 
savo diktatūrą unijoje. Ten kiekvienas 
mainierys privalo mokėti po $1 baudos 
už kiekvieną dieną, nedirbtą dėl neauto
rizuoto streiko. Ką gi matome? Ogi tai, 
kad tokiais atvejais, kai neautorizuotas 
streikas pas mainierius įvyksta, tai jie 
streikuoja tol, kol samdytojai sutinka jų 
nebausti! I

Daily Worker mano, kad UAW unijos 
vadai neturėtų visai priimti Fordo siū
lymų, varžančių unijistų darbininkų 
laisvę, nes tai reiškia ne naudą, bet žalą 
darbininkams. Samdytojams, kurie sie
kias! visokiais būdais užduoti darbo uni
joms smūgį, tai būtų naudinga, bet argi 
darbininkai organizavosi tam, kad pa
tenkinti godžių jų kapitalistų interesus?

Partijos, Tautinės Partijos ir kelių kitų 
partijų 1,500 atstovų, atstovaujančių 
500,000 organizuotų valstiečių, 100,000 
darbo unijų narių, 20,000 studentų, ir 
šimtus tūkstančių kitų Korėjos žmonių 
ir nutarė įkurti Korėjos Liaudies Res
publiką. Išrinko komitetą, kuris turėjo, 
greta Amerikos armijos, užimti valdžios 
vietą ir visus japonus pavaryti laukan.

Bet tas nepatiko Amerikos generolui 
A. V. Arnold’ui, kuris paskirtas pietinės 
Korėjos gubernatorium. Generolas Ar
nold nesiskaito su Korėjos Liaudies Res
publikos vadais, nesiskaito su žmonių 
reikalavimais, bet organizavo savo civi- 
lę administraciją Korėjai, į kurią įtraukė 
krašto išdavikus, Japonijos imperialistų 
bernus ir Amerikos priešus.

Korėjos Liaudies Respublikos vadai iš
leido anglų kalboj brošiūrą ir ją sklei
džia tarpe Amerikos kareivių. Štai keli 
faktai, kokius Amerikos priešus genero
las Arnold’as pasikvietė sau į talką.

Tarpe gen. Arnold’o pagelbininkų yra 
turčius kapitalistas, Kim Seung'Soo, ku
ris buvo Japonijos generaliniu konsulu 
Mandžurijoj, kuris viską darė, kad padė
ti Japonijai karą laimėti. Jis lapkr. 5, 
1943 m., šaukė: “Dabar laikas geriau 
mirti už Japonijos karališką valdžią, ne
gu leisti Amerikai karą laimėti.”

Ten yra Li Young Seul, kuris sausio 25, 
1943 metais sakė: “Jeigu mes nenuskan
dinsime Ramiajame Vandenyne tų Ame
rikos velnių, tai negalėsime Rytuose 
džiaugtis taika.”

Ten yra tūlas Baik Rak Chun, kuris, 
šaukdamas už japonus kariauti 25 d. bir
želio, 1943 metais, sakė: “Jankiai yra 
žmonės žiaurumo ir priespaudos, ku
riems lygių nežinojo žmonijos istorija?

Tarpe gen. Arnoldo patarėjų yra ir 
Yang Chu Sam, kuris rugp. 6 d., 1944. m., 
pareiškė: “Amerikiečiai yra žmoniškumo 
priešai, jų žiaurumai neturi rubežių.”

Toki ir panašūs generolo Arnold’o yra 
Korėjos valdytojai. Liaudis prieš tai ke
lia griežtą protestą.

Kelionė Tarybų Lietuvon
<čiasi, kad vakar kas nors 

bandė iš jų pasijuokti ir 
šiandien nori atkartoti tą 
pačią istoriją. Kapitonas <

Plieno Darbininkai Streikuos
United Steelworkers unija (G/iO) dėjo 

pastangų taikytis su samdytojais, plieno 
pramonės magnatais. Jie reikalauja $2.- 
00 daugiau algos dienai.

Deja, samdytojai su teisėtais darbinin
kų reikalavimais nesutinka. Jiems rūpi 

, sunaikinti uniją, jiems rūpi nesiskaityti 
su josios reikalavimais.

Aišku, tokiu atveju plieno darbininkai 
streikuos. Ir jie paskelbė, kad streikas 
prasidės 1946 m. sausio 14 d.

Apie 800,000 darbininkų bus paliesti 
streiko.

Plieno pramonėje daug dirba lietuvių 
darbininkų. Netenka nei sakyti, kad jie 
eis išvien su visais kitais organizuotais 
darbininkais ir kovos, iki bus patenkinti 
jų reikalavimai.

I Korėjos Žmonių Protestas Prieš
I Amerikos Gėnerolų Sauvalių

Po to, kai Raudonoji Armija sumušė 
japonus Mandžurijoj, ji įžengė į Korėją.- 
Ęet pagal sutartį su Jungtinėmis Valsti
jomis, Raudonoji Armija užėmė tik šiau
rinę dalį Korėjos, iki 38-tos paraleliškos 
juostos, o pietinę — okupavo Jungtinių 
Valstijų armija.

Šiaurinėj dalyj tuojau įsisteigė liau
dies tvarka iš pačių korėjiečių. Pietinėje 
dalyj pradžioj Amerikos generol. Hodge 
paliko valdžioj japonus, būk dėl to, kad 
“neturėjo patyrusių žmonių” jų pakeiti- 

■fc.- mui.
Korėjiečiai prieš tai protestavo. Rug

sėjo 6 d., 1945 m., susirinko Komunistų

A r Pasikeis Politika Chinijoj?
Dienraštis New York Post stebisi iš 

Jungtinių Valstijų nedemokratiškos ir 
nepastovios politikos Chinijoj. Vienas 
aišku, kad teikimas visokios pagalbos 
generolui Chiang Kai-shekui, tai yra iš
stojimas prieš demokratiją Chinijoj ir 
akstinimas naminio karo. Kita, kad tar
pe pačių diplomatų nėra vieningumo ir 
logikos.

Generolas Hurley kaltina tulus vy
riausybės žmones, kad jie nesilaikė vals
tybės nustatytos linijos. Išstojo valsty
bės sekretorius Mr. Byrnes, kuris tą po
litiką nustato, ir jis atmetė generolo 
Hurley apkaltinimus.

Taigi, jeigu taip, tai reiškia patsai 
Hurley nesilaikė valstybės linijos ir sau- 
vališkai teikė generolui Chiang Kai-she
kui visokią ginkluotą pagalbą. Bet tada 
stojasi klausimas: kodėl Mr. Byrnes jį 
ten laikė, kodėl anksčiau neatšaukė?

Atrodo, kad ir vienas, ir kitas sutiko 
remti reakciją prieš demokratiją, kad 
tik Amerikos demokratijos griežtas iš
stojimas prieš tą politiką sumaišė jų 
kortas ir iššaukė pačių tarpe. nesutiki
mą. Ir tik masinis demokratinis rei
kalavimas nesikišti į Chinijos namų rei
kalus ir atšaukti Amerikos ginkluotas 
jėgas pataisys tą padėtį. Pasakos, būk 
Chinijos demokratai apšaudo amerikie
čius marinus, kada jie “zuikius medžio
ja”, nei vieno demokratinio piliečio ne
įtikins. Zuikius medžioti užtektinai yra 
erdvės Amerikoj.

Juokdariai
Aną dieną tūlas negrų kunigas Divine, 

besivadinąs dievu, paskelbė, kad jis atra
dęs atomo energijos paslaptį ir jis ją 
“pakinkys”, dėl to bijotis niekam neten
ka!

Na, ir tą nerimtą “žinią” tūli laikraš
čiai (net ir New Yorko “Timesas”) pa
skelbė pirmuose puslapiuose, tarytum 
rimtą dalyką!

Moralinis bankrotas, ar ne?!

Kiekvienas pažangus žmogus-vyras ar 
moteris turi prisidėti prie įsteigimo A- 
merikos Lietuvių Kultūrinio Centro. Ku
rie dar nesate Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės nariais, tuojau pastokite, 
įsigydami Šerų. Šero kaina $25. Jei fi
nansiniai išgalite, tai pirkite keletą še-/ 
rų. Siųsdami mokestį už Šerus, money 
orderius ar čekius išrašykite: Home For 
Lithuanian Workers ir siųskite, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

SUOMIJOJE
Laimingi tie, kuriems ne

prisieina važinėti po svietą 
šiose sunkiose pokarinėse 
sąlygose. Nevažiuokite iš 
Amerikos nė vienas; kuriam 
nėra būtino reikalo važiuo
ti. Tokį patarimą duodu iš 
širdies, pasiekęs šį gana to
limą, karą pergyvenusį 
kraštą. Esu truputį ir supy
kęs. Ne iš pasirinkimo, bet 
iš prievartos turiu čionai 
sėdėti iki lapkričio 10 die
nos (šiandien lapkr. 3, į 
Helsinkį pribuvau vakar). 
Rašau šaltam viešbučio 
kambaryje. Nors lauke jau 
pusėtinai šalta, tačiau šili
mos neduoda ir nežino, kiek 
jos galės duoti ir tada, kada 
užeis dideli šalčiai.,

Kelionėje iš Švedijos į 
Suomiją mano bėdos prasi
dėjo su dideliu džiaugsmu, 
Tiktai apie dvyliktą valan
dą spalių 31 dienos suži
nojome, kad Suomijos vizos 
gautos ir kad tą pačią dieną 
3-čią v. po pietų laivu “Wel- 
lamo” išvažiuosim į Helsin
kį, Suomijos sostinę. Džiugu 
buvo, kad pasibaigia Stock- 
holme laukimas ir sėdėjimas 
be jokio užsiėmimo. Griebė- 
mės ruoštis kelionėn ir 
krautis viską į valizas. Bet 
Tarybų Sąjungos karininkai 
atsiminė, kad atsidursime 
karo nuteriotuose kraštuo
se, apleidę Švediją, tad rei
kia nors kiek maisto pasi
imti. Pasiėmiau apie šimtą 
kronų ir leidausi po krau
tuves nusipirkti maisto. O 
čia laiko mažai, o čia ilgos, 
didelės ceremonijos kiekvie
noje krautuvėje. Trumpai ir 
drūtai, rezultatas buvo tik
tai toks, jog spėjau nupirk
ti dvyliką svarų obuolių, du 
svaru lemonų ir tris bonkas 
medaus. Jokio kitokio mais
to! Paskiau turėjau ska
niausio juoko iš savęs ir iš 
kitų amerikiečių. Mat, pa
aiškėjo, jog aš ne pirmuti
nis toks “asilas”. Perku o- 
buolius ir lemonus, bet ne
perku duonos! Amerikoje 
gyvendami, mes pamiršome, 
jog duona yra visur svar
biausia maisto dalis, žmo
nės niekur nebadauja, kur 
jie turi duonos. Tarybų ka
rininkai barėsi ant manęš, 
kad nesusipratau nupirkti 
trejetą bulkų duonos, bet aš 
tik nusijuokiau iš jų. Neuž
ilgo, tačiau, jie turėjo pui
kią progą man atsimokėti 
tuo patimi.

Laivas išplaukė pusė va
landos pavėluotai. Sustoję 
ant denio, atsisveikinome su 
Švedijos sostine ir josios 
žmonėmis. Džiugu buvo, 
kad išvažiuojame, bet kažin 
kaip ir gaila pasidarė tą 
gražų miestą apleisti. Jau 
buvome pradėję susiprasti 
ir susipažinti su juomi. Pa
mėgome jo siaurutę Drott- 
ningatan gatvę, jo šviesas, 
jo gražiai išpuoštus krautu
vių langus, jo gatves, pilnas 
dviračių. Tik jo oras, tiesa, 
nepatiko: beveik kas.dien po 
truputį lynojo.

Tik pasitraukus iš uosto 
prasidėjo labai gražus gam
tinis vaizdas. Tos nedidelės 
akmenuotos salos, tds mėly
nasis’ vanduo! Gaila, kad 
tuojau pradėjo temti ir 
tamsa paslėpė nuo mūsų 
akių tąją gamtiškąją grožy
bę. ’)

'Laivas “Wellamo” nedi
delis, mažyčiai ir kambarė
liai, bet parankumai čia vi
si randasi. Užmokėjome ga
na brangiai, po 120 kronų 
(apie $30). Manėme, kad už 
tai gausime porą sykių pa
valgyti, bet apsirikome. Už 
valgį ant laivo turėjome ga
na brangiai ’ užsimokėti.

Rašb A. Bimbą.

Jautėmės nuskriausti.’
Rytoj, lapkričio 1 dieną, 

apie 4 vai. po pietų būsime 
Helsinkyje! Iš ten imsime 
traukinį ir trauksime tie
siai į Leningradą. Taip mes 
manėme, taip mums atrodė. 
Tarybų Sąjungos karininkai 
nori pasiekti savo tėvynę, 
savo namus, savo šeimas, 
kurių jau nebuvo matę dau
giau kaip metus laiko. Aš gi 
skubinuosi Lietvon! Todėl 
Helsinkyje nelauksime! *

Bet ant rytojaus, apie 1 
valandą, laivas sustojo ir 
nesijudina. Prabėga valan
da,'kita, |rečia, jau (artina- 
si ir vakaras, bet mes tebe
stovime ant vietos. Eina vi
sokį gandai... Mes trys 
kambaryje Susisėdę lošiame 
kortomis ir laukiame, kaip 
bus, taip bus. Įeina vienas 
laivo pareigūnas ir į mus 
angliškai prabyla: Jeigu ta
rybiniai karininkai telefo
nu pašauktų Tarybų Sąjun
gos atstovybę Helsinkyje, 
gal mus praleistų. Mat, tar
pe Švedijos ir Suomijos yra 
dvidešimties mylių Sovietų 
okupacijos zona.

Mes apsirengę išeiname iš 
kambario, bet niekur nebe
randame tojo suomio, dingo 
kaip ugnyje.. Nueiname 
tiesiai pas laivo kapitoną. 
Kame dalykas? Kodėl sto
vime? Kodėl karininkus
vienas jojo žmonių ragino 
telefonuoti į Helsinkį? Ka-
pitonas nieko nežino. Jis 
tiktai gavęs pranešimą nuo 
kompanijos, kad nevažiuotų 
į okupacijos zoną, kad lauk
tų instrukcijų. Ir kadangi 
tiktai po septynių iš ryto

ninkai sako: Kodėl mes tu
rime keltis ir eitį? Juk čia 
laivo kapitono, kompanijos 
ir Tarybų vyriausybės rei
kalas. Kokią teisę mes turi
me kištis? Tokia pat provo
kaciją, kaip ir vakar...

Nueinu pas kapitoną. 
Randu jį prie laivo vairo. 
Pradedame kalbėtis. Jis 
man pasakoja tą pačią isto
riją. Jis mano, kad Tarybų 
sargyba padarė klaidą. Gal 
nesuprato instrukcijų iš 
Helsinkio.. Sakau: Karinin
kai nenori eiti, nes jie jau-

atsiprašo. Girdi, tasai jo 
pagelbininkas tikrai manė, 
jog pagelbėtų, jeigu kari
ninkai patelefonuotų savo 
vyriausybei ir prašytų lai
vą praleisti. Jis labai atsi
prašo už tąjį nesusipratimą. 
Tuo tarpu jis parodo pirš- 

Į tu į nedidelę salą, stovinčią 
•po laivo kairei ir ant jos 
plytinį namą. Tai ten tary
binė sargyba. Jinai duoda 
ženklą, kada laivas gali, o 

; kada negali plaukti į oku
pacijos zoną.
I (Daugiau bus)

Neatsižvelgiant i tankia eilę policijos, nariai United 
Retail, Wholesale & Department Store Employees, 
CIO, pikietuoja Montgomery Ward ištaigą, Chicagoje. 
Unija sulaikė vienai savaitei darbą protestui prieš fir
mos atsisakymą pasiduoti arbitracijai. Darbininkai rei
kalauja pakelti algas. •

Pagalba Labai Reikalinga Soviety Sąjungos Zmo-
nėms, Sako Russian Relief Prezidentas

Edward iC. Carter, preziden
tas American Society for Rus
sian Relief (pirmiau vadinosi 
Russian War Relief), nesenai 
lankėsi So v. Sąjungoj šelpi
mo reikalais. Taipgi jis lankė-

kalbėjom, mes suradom, jog 
visi žmonės žino apie Russian 
Relief organizaciją ir šiltai ir 
entuziastiškai įvertina pavienių 
amerikiečių paramą.”

“Maskvoj mes aplankėme
galima plaukti per tą zo- si Vokietijoj, Francijoj, Belgi- 
ną, jis dabar turės laukti iki joj, Holandijoj ir Anglijoj. Jis 
ryto septintos. Jis mano, spko, kad naciai padarė daug 
kad telefonavimas nieko ne- baisesnius karo nuostolius So-
reikštų ir nieko gero ne vietų Sąjungoj, negu kad jis
duotų.

Po to einame ir šneka
me: Bus kokia nors fašistų 
provokacija. Gaila, kad ne- 
įsitėmijome minėtojo suo
mio,. pažinti negalėsime...

Ir naktis. Nueinu į savo 
kambarį, atsigulu ir kietai 
užmiegu. Rodos, tik užmi
gęs, užgirstu, kad į kamba
rio duris garsiai kas nors 
baladojasi. Staiga iššoku iš 
lovos, praveriu duris ir uni
formuotas žmogus įkiša gal
vą. Sako: Ar negalėtumė
te pakalbėti su rusais ka
rininkais? Čia yra kokia 
nors klaida. Gal sovietų sar
gyba padarė klaidą. Šį rytą 
iš Helsinkio gavome įsaky
mą, kad galime pradėti 
plaukti šeštą valandą. Pa
plaukėme valandą ir Sovie
tų sargyba davė ženklą, jog

matė karo padarytus nuostolius 
kitose šalyse.

Būdamas Sovietų Sąjungoj, 
Carter aplankė karo nuterio- 
tas vietas.

Aplankė Donbasą, didį ang
lies, plieno ir geležies centrą. 
Ta sritis žinoma, kaipo Sovietų 
Sąjungos “Pittsburghas.” Ten, 
Vorošilovgrade, buvo didžiausi 
lokomotyvų fabrikai. Labai 
daug nuostolių tai sričiai na
ciai padarė.

svarbiausias ligonines ir karo 
našlaičių namus, kur mūsų pa
rama buvo gausiai suteikta. 
Aplankėm įvairias įstaigas. 
Mes patėmijom, kad visur pa
rama reikalinga.

“Mes nuvykom į Sovietų Są- • 
-jungą, kad surasti atsakymus į 
du klausimus: Ar jie nori mūsų 

i paramos? Ar ta parama reika- 
'linga? Atsakjrmas į tuos du 
i klausimu yra aiškus — TAIP.

“Aš nežinau, kaip ilgiau mū
sų parama turėtų tęstis pasibai
gus šiems metams, ką mes tu
rime pasibrėžę. Bet parama dar 
bus reikalinga per ilgą laiką, 
žinoma, su sekančiais metais 
mes patys turime apsvarstyti,

Vorošilovgradas ir Stalino
miestai baisiai .sugriauti, sako mos teikti. Russian Relief yra 
Carter. Pirmiau ten gyveno ta organizacija, per kurią So- 
500,000 gyventojų, o dabar tik vietų ^daktarai, sveikatos įstai-

kaip ir kiek mes galėsime para-

apie 300,000.
Iš 40 ligoninių toj srity j tik 

keletas pasiliko. Patys dakta
rai ir slaugės daug darbo įdė
jo atremontavimui tūlų ligoni
nių.

Sunaikinta daug ligoninių, o 
jų kaip tik dabartiniu laiku la-

gų vedėjai, mokytojai ir vedė
jai našlaičių namų gali gauti 
vaistų ir įrankių, kad jie galė
tų gyvenimai! pradėti vykinti 
atsisteigimo planus, kurie da
bar dalinai randasi ant popie- 
lio, iki mūsų siuntiniai juos pa
sieks.”

negalime plaukti. Tegul ka
rininkai p a s i k a 1 ba su 
jais...

Sakau: Klausykite, vakar 
kažin kas misteriškai tokio 
pat dalyko prašė karinin
kus, bet kai nuėjome pas 
kapitoną, jis mums pasakė, 
kad nieko nereikia daryti. 
Dabar vėl... Žmogus sako: 
Šį sykį viskas gerai, aš esu 
laivo kapitonas. Reiškia, aš 
jo anh greitųjų tamsoje ne
pažinau. Atsiprašiau, kad 
nepažinau. Sakau: Eikite 
patys* pas karininkus ir pa
sikalbėkite su jais. Jie ge
rai supranta angliškai. Pa
aiškinkite, ko norite.

Ir nuėjo kapitonas su po
ra savo pagelbininkų nuo 
mano kambario. Tuo tarpų 
aš greitai apsirengiu, nubė
gu pas, karininkus, įsiveržiu 
į jų kambarį ir klausiu, ar 
jie kalbėjosi su laivo kapi
tonu, ar kapitonas buvo pas 
juos? Nieko jie nežino. Joks 
kapitonas pas juos nebuvo.

' Ir vėl misterija... Kari

bai reikia. Tūkstančiai civilių 
ir kareivių randasi ligoninėse, 
netekę rankų ar kojų. Jiems rei
kalinga dirbtinos rankos ir ko
jos. Be jų jie negali būti nau
dingi darbui. O tų dirbtiniu 
įtaisų kaip tik labai stokuoja.

Sovietų Sąjungos žmonės la
bai dėkingi šiai amerikinei or
ganizacijai už suteikiamą pa
ramą.

Vorošilovgradas ir Stalino 
miestai kiekvienas gavo pu pu
sę miliono vienetų drabužių 
nuo Russian Relief, sako Car
ter. Taipgi gavo nemažai mais
to, medikamentų ir kitokįų rei
kmenų. “Mes aplankėme san
dėlius, iš kurių mūsų nusiųsti 
daiktai būna dalinami, ir visk:.’ 
suradom puikiausioj padėty,” 
sako Carter. “Mes taipgi suži
nojom, kad tie reikmenys nau
dojami išvystymui draugišku
mo linkui Amerikos. Po išdali
nimo sušaukiami mitingai ir 
daiktų dalintojai aiškina, kad 
šias “dovanas” prisiuntė pavie
niai amerikiečiai iš savo drau
giškumo, ir kad tai nėra Ame
rikos valdžios pašalpa.” Kur. 
tik mes nėjom, su kuo tik ne-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. J. Banišauskui, Mar-Lin, 

Pa. — Prisiųstosios prenume
ratos pinigus (Money Orderį) 
perdavėme administracijai, iš 
kur gausite pakvitavimą. Dė
kui už pasidarbavimą. TaipgL 
ačiū o j ame už linkėjimus.

K. š., So. Boston, Mass. — 
Kieno įsakymu buvo sumušta 
J. Skeberdytė, mes, iš tikrųjų, 
nežinome. Jūs spėjate, jog tai 
buvo padaryta patarimu ne
garbingojo “špygos kavalie
riaus,” — gal ir taip. Vienas 
dalykas žinoma: ji buvo žiau
riai • sumušta “visuotiname 
Amerikos lietuvių kongrese,” 
Chicagoje ir yra gydytojo 
priežiūroje.

K. S-niui, Philadelphia, Pa. 
—Taip, Antrojo Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo re
zoliucijos ir jame padaryti
pranešimai bus išleisti paski- I 
roję knygoje, kuri neužilgo Į
bus gatava. , \

..
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AMERIKOS LIET. PAGALBA, SUTEIKTA 
TARYBŲ LIETUVOS LIAUDŽIAI

Antrajame Demokratiniame Amerikos 
Lietuvių Suvažiavime (1945 m. lapkr. 23 
d. Pittsburghe), einąs Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto pirmininko pareigas, 
Vincas Čepulis, padarė sekamą praneši
mą apie lietuvių pagalbą, suteiktą Tary- 
bų Lietuvos liaudžiai:
Pirmininkas, Draugai ir Draugės

- Delegatai:
Pirmiausia turiu pareikšti, kad nacio- 

nalis Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas oficialiai nedalyvauja šiame suva
žiavime ir neturi savo oficialio atstovo. 
(Aš atstovauju ALDLD 1-mą kuopą, 
Brooklyn, N. Y.). Bet kaipo Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto veikiantysis 
pirmininkas galėsiu padaryti pranešimą, 
kiek ir kokios paramos pasiųsta Lietu
vos žmonėms nuo sausio 4, 1944 metų, 
iki antrojo Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo. Gal kai kam iš dele
gatų atrodys keista, kad L.P.T.K. yra ta 
įstaiga, kuri daugiausia rūpinasi šelpimu 
nuo karo nukentėjusių Lietuvos žmonių, 
bet neturi savo atstovo šiame suvažia
vime, kur, be kitko, yra svarstoma ir 

> Lietuvos žmonių šelpimo reikalai. Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komitetas yra ne
partinė, nepolitinė įstaiga. Jis neužsiima 
jokia propaganda. Jis nepriklauso jokiai 
grupei. Jis užsiima ir rūpinas grynai ir 
išimtinai tiktai vienu reikalu: suteikti, 
formoj dovanų, medžiaginės paramos 
nuo karo nukentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Šiame suvažiavime yra ir politiniai 
dalykai svarstomi, tai dėl to L.P.T.K. ne
gali turėti savo atstovo.

Kaip jau patėmijote demokratinėje 
mūsų spaudoje, Laisvėj, Vilny ir Tiesoj, 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto pir
mininkas Antanas Bimba yra išvažiavęs 
su šelpimo reikalais į Lietuvą. Europo
je karui pasibaigus, L. P. T. K. tuojau 
pradėjo rūpintis ir jieškoti būdų, kaip 
pasiųsti savo atstovą į Lietuvą ir suži
noti, kaip mes galėtume geriausiai pa
gelbėti nuo karo nukentėjusiems Lietu- 

p- vos žmonėms. A. Bimba išvyko kaip L. 
P. T. K. atstovas, o ne taip sau pasivaži
nėti ir pasižmonėti, kaip asmuo. Brook- 
lyniečiai aukštai įvertino L.P.T.K. pasi
ryžimą pasiųsti atstovybę Tarybų Lietu
von. Pritarė tam ne vien tik moraliai, 
bet ir materialiai. Ant greitųjų surengta
me išleistuvių vakare suaukojo jo kelio- 

’ nes lėšų padengimui $461.50. Kol kas ki
tos kolonijos brooklyniečių nepasekė.

Nėra nei kalbos, kad Brooklynas pa
siėmė patį sunkiausį (be pasigyrimo) 
Lietuvos šelpimo darbą, suorganizuoda
mi ir palaikydami Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą. 
Kolonijos, kur yra suorganizuoti L.P.T. 
K. vietiniai skyriai, ir tie draugai ir 
draugės, kurie darbuojas suteikimui pa
galbos Lietuvos žmonėms, labai gerai ži
no, kad tik savo vienoj kolonijoj surink
tus dėvėtus drabužius ir čeverykus yra 
nelengvas darbas sutvarkyti. Reikia įdė
ti daug triūso ir pašvęsti daug laiko pa
kol sutvarkai siuntinį į Drabužių Centrą 
ir tik vieno miesto.

Į nacionalio Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto Drabužių Centrą suplaukia 
visi kolonijų siuntiniai. Atsiųstus drabu
žius ir čeverykus reikia atrinkti. Vyriš
kus atskirti nuo moteriškų. Moteriški 
sunkūs paltai yra atskiriami nuo leng- 

A vų (suknios ir kt.), sutvarkomi ir priren
giami prie išsiuntimo į Lietuvą. Drabu
žiai yra sudedami į didelius pundus 
(bales), apvyniojami su nepermerkiama 
popiera (waterproof paper)-ir ant vir
šaus uždedamas maišinis audeklas (bur
lap) ir tada mašina suspaudžiama. Ka
da pundas būna kietai suspaustas, tada 
suveržiama su plieno diržais ir galai 
pundo užsiuvami. Čeverykai, maistas ir 
kiti daiktai yra sudedami į skrynias 
(baksus) ir suveržiami plieno diržais. 
Pundai ir skrynios* yra pasveriami; su- 
mieruojami. Ant kožno pundo ir skry
nios yra užrašoma svoris ir mierą. Visi 
dovanų siuntiniai yra užadresuojami se
kamai: “Justas Paleckis, Vilnius, Lietu

je va,n
Sudaryti siuntinį yra sunkus ir didelis 

darbas. Vakare atėjus į Drabužių Cent
rą, kartais negalima nei kojos įkelti. 
Reikia pasidaryti taką, kad galėtum pra
dėti dirbti. Komitetas negalėtų vienas to 
supakavimo ir sudėjimo į pundus drabu
žių atlikti be talkos. Laimė, kad Brook
lynas turi nemažą skaičių Lietuvos drau
gų ir draugių, tai su jų pagalba tą dar

bą atlieka. Visas darbas yra atliekamas 
liuosanoriai, be jokio atlyginimo.

Komitetas pageidauja ir prašo, kad 
kolonijų L. P. T. K. vietiniai skyriai 
darbuotųsi taip, kaip iki šiol kad darba-’ 
vos, ir kooperuotų su nacionaliu Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komitetu. Komi
tetas prašo kolonijų L. P. T. K. vietinių 
skyrių ir visų draugų ir draugių, kurie 
darbuojas dėl suteikimo pagalbos Lietu
vos žmonėms, labai mažo dalyko. Kada 
pakuojate drabužius ir čeverykus siun
timui į Drabužių Centrą, tai, kad sudė- 
tumėt vyrų atskirai, moterų ir vaikų at
skirai. Čeverykus suriškite į poras ir su
dėkite atskirai nuo drabužių. Kuomet su
dėsite į dėžes arba pundus, tai parašykit 
ant viršaus, kokie drabužiai tame punde 
arba dėžėj. Tą padarykite ir su čevery- 
kais. Didesnės kolonijos tą gali padaryti 
labai lengvai. Mažos kolonijos, žinoma, 
to negalės padaryti, kada siunčia tik vie
ną arba du pundus. Kada yra pažymėta, 
kas yra sudėta dėžėj arba punde, tai ne
reikia atidaryti visų dėžių ir peržiūrėti, 
kokie drabužiai sudėti. Tas neapsunkins 
kolonijų L. P. T. K. vietinių skyrių di
delių darbų, o labai daug pagelbės Dra
bužių Centrui. L.P.T.K. įvertina kolonijų 
atliktus darbus ir prisiųstas dovanas 
Lietuvos žmonėms.

Žodis kitas apie patį Lietuvos Pagal
bos Teikimo Komitetą. Nacionalio Komi
teto nariai visi yra Amerikos lietuvių de
mokratinių organizacijų nariai ir dar
buotojai. Šiame suvažiavime atstovauja 
įvairias Amerikos lietuvių demokratines 
organizacijas 7 komiteto nariai: V. Če
pulis, Jurgis Varisonas, Valys Bunkus, 
K. Petrikienė, Joans Tamsonas, Ona Jak
štienė ir Nastė Buknienė.

Dabartinis Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto sąstatas yra toks:

Antanas Bimba, pirmininkas,
Vincas Čepulis, sekretorius, (dabar 

veik, pirmininkas),
Lillian Kavaliauskaite, finansų sekre

torė,
Frances Pakalniškienė, iždininkė,
Marytė Sinkevičiūtė, laikina sekretorė,
Ona Yakštienė,
Biruta. Kalakauskaitė,
Nastė Buknienė,
Valys Bunkus,
Vincas Kartonas,
Jurgis Varisonas,
K. Petrikienė,
Jonas Tamsonas,
Matas Klimas.
Visais reikalais kreipkitės ir visas do

vanas siųskite sekamai:
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, 

(Committee to Aid Lithuania)
417 Lorimer Št., Brooklyn 6, N. Y.

w
Kiek ir Kokios Paramos Pasiųsta Nuo 
Sausio 4, 1944 m., Iki Lapkričio 1, 1945.

Čia, žinoma, nebus smulkmeniškas ra
portas, bet pranešimas, kiek ir kokios 
paramos Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas per vienus metus ir 10 mėnesių 
laiko yra pasiuntęs Lietuvos 
žmonėms. Visos dovanos pasiųstos per 
American Society for Russian Relief, 
Inc.
Pirmasis Dovanų Siuntinys; Dovanu Vertė

(Išsiųsta 1943 m., vasarą)
Visi nauji daiktai ir drabužiai $2,822.19 

Antrasis Dovanų Siuntinys:
(Išsiųstas 1943 m., vasarą)
Visi nauji daiktai ir drabužiai $6,390.22 

Trečiasis Dovanų Siuntinys:
(Išsiųstas 1943 m., rudenį)
Nauji daiktai, nauji ir dėvėti 
drabužiai, dėvėti čeverykai $3,655.15 
(Pirmieji trys siuntiniai išsiųs
ti dar Pundelių Vajaus Ko
miteto.)

Ketvirtasis Dovanų Siuntinys:
(Išsiųstas 1944 m., vasarą)
Nauji daiktai, nauji ir dėvėti
drabužiai ................................... $9,671.72

Penktasis Dovanų Siuntinys:
(Išsiųstas 1944 m., vasarą)
Nauji daiktai, nauji ir dėvėti
drabužiai, dėvėti ir nauji čever. $7,404.29

Šeštasis Dovanų Siuntinys:
(Išsiųstas 1944 m., rugs. 14-tą)
Nauji daiktai, nauji ir dėvėti 
drabužiai, dėvėti čeverykai $13,467.79 

Septintasis Dovanų Siuntinys:
(Išsiųstas 1944 m., lapkr. 24)
Nauji daiktai, nauji ir dėvėti
drabužiai, dėvėti čeverykai $40,604.77 

Aštuntasis Dovanų Siuntinys:
(Išsiųstas 1945 m., vasario mėn.)
Nauji daiktai, nauji ir dėvėti 
drabužiai, dėvėti čeverykai $53,345.06

Devintasis Dovanų Siuntinys:
(Išsiųstas 1945 m., birželio mėn.)
Nauji daiktai, nauji ir dėvėti 
drabužiai, dėvėti čeverykai $39,429.00

Dešimtasis Dovanų Siuntinys:
(1 šs i ų stas 19 4 5 m., lap k r. I -m ą) 
Medikamentai, kalėdinės vaikų 
dovanos, dėvėti drabužiai ir 
čeverykai ................................... $53,176.00

VISŲ DEŠIMTIES DOVANŲ
SIUNTINIŲ VERTĖ:

Dėvėtų drabužių ir čeverykų, 
pagal Russian Relief apkai-

navimą ....................................... $159,622.24
Naujų drabužių, čeverykų, 
maisto ir kitokių reikmenų nu
pirkta už ................................. $70,343.95

Viso $229,966.19
DOVANOS, GAUTOS PINIGAIS:

Nuo sausio, 1944, iki lapkričio'
20, 1945, dovanų gauta pinig. $79,552.48
Pu n dėlių Vajaus Komitetas 
pridavė ......................  $5,588.50
Lietuvių Komitetas Medikalės
Pagalbos Sovietų’ Sąjungai $1,083.41

Viso $86,224.39
IŠLAIDOS:

Nupirkta naujų drabužių, če
verykų, muilo, mokykloms 
reikmenų, medikamentų ir 
maisto už ............................... $70,343.95
Administracijos ir sandėlio 
(Warehouse) išlaidos nuo sau
sio 4, 1944 m. iki lapkričio 1,
1945 m........................................   $6,757.25

Viso išlaidų $77,101.20

Balansas lapkričio 20, 1945 m., $9,123.19 
LPTK iždininkės oficialis raportas neužil

go tilps spaudoje, tai jame bus viskas smulk
meniškai pranešta.

Baigdamas noriu tarti žodį kitą apie 
dešimtąjį siuntinį. Dešimtasis siuntinys 
yra padalintas į tris dalis. Pirmoji dalis 
10-to siuntinio — medikamentai, išsiųs
ti pabaigoje liepos mėnesio šių metų. An
troji dalis siuntinio —- 94 pundai (bales) 
dėvėtų drabužių ir kalėdinės vaikų dova
nos, 25 skrynios dėvėtų čeverykų išsiųs

ta lapkričio 1, 1945. Kaip greitai bus už
baigta trečioji dalis 10-to siuntinio, taip 
greitai bus paskelbtas pilnas raportas 
viso siuntinio. Komitetas buvo paskelbęs 
vajų už $100,000 dovanų pasiuntimo iki 
pabaigos šių metų su 10-tuoju siuntiniu 
Lietuvos žmonėms. Bet kol kas tik biski 
daugiau negu pusę tos sumos pasiųsta 
Lietuvos žmonėms. Pažiūrėjus j visą de
šimties siuntinių vertę, atrodo diktoka 
suma, bet, tikrenybėje, tai tik lašas jūro
je.

Gerbiamieji, tai tiek ką aš turėjau jum 
pranešti apie L. P. T. K. nuveiktus dar
bus. Parvažiavę į savo kolonijas pradėki
te rinkti dovanas 11-tam siuntiniui. 

♦ • • •
Po Vinco čepulio pranešimo, Suvažia

vimas priėmė sekamo turinio rezoliuciją:

Į AMERIKOS LIETUVIUS
Antrasis Amerikos Demokratinių Lie

tuvių Suvažiavimas, lapkričio 23-24, 1945 
metais, Lietuvių Piliečių Draugijos salėj, 
1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa., iš
klausęs pranešimus apie Lietuvos padėtį, 
taipgi apie Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto ir Bendrojo Lietuvių šelpimo 
Komiteto darbus, priėmė šią rezoliuci
ją :

KADANGI, Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas šelpia Lietuvos žmones 
nuo karo nukentėjusius; ir

KADANGI, Bendrasis Amerikos Lie
tuvių Komitetas (Fondas) šelpia pabė
gėlius iš Lietuvos, kurie yra kvislingai, 
Lietuvos išdavikai, taipgi žudikai ir ra- 
ketieriai, kaip Chicagos Sun korespon- 
dent. Edd Johnson informuoja; ir kurie 
yra fašistai, kaip rašė Drew Middleton, 
New York Times korespondentas;

DĖLTO, šis suvažiavimas pilnai užgi
na LPTK darbus ir ragina visus Ame
rikos lietuvius remti šį komitetą.

Šis suvažiavimas taipgi smerkia BALF 
už rėmimą aršių Lietuvos priešų iš Ame-' 
rikos lietuvių surinktais pinigais. BALF 
elgesys juo labiau smerktinas, kad, ren
kant aukas, kalbama Amerikos lietu
viams, būk tos aukos eis Lietuvos žmo
nių šelpimui, kuomet jomis šelpiama Lie
tuvos priešai.

BOSTON, MASS.
Pasekmės Rengimosi Prie De

mokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo

Kad geriau prisirengti prie 
Antro Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo, buvo išrinkta 
komisija, į kurią įėjo draugai 
S. R’ainordas, D. G. Justus ir 
S. Zavis.1 Komisija rūpinosi, 
kad kuo daugiausia delegatų 
būt pasiųsta. Kelione mūsų 
delegatams į Pittsburghą buvo 
700 mylių. Reikėjo rūpintis ir 
sukelti pinigų padengimui ke
lionės kaštų.

Šios organizacijos pasiuntė 
delegatus: ALDLD 2 kuopa du 
delegatus: II. Tamošauskienę 
ir A. Dambrauską.

LPTK So. Boston du dele
gatus: J. Žekonį ir IT. Simo- 
ųaučienę.

LDS 62 kuopa vieną delega
tą : B. F. Kubilių.

Moterų Klubas, Cambridge, 
dvi delegates M. Stašienę ir V. 
Kvietkauskienę. .

LDS 163 kuopa vieną dele
gatę : Grigaliūnienę.

LDS 151 kuopa, Brighton, 
vieną delegatę: E. BelekevL 
čienę.

LP Klubas, So. Boston, vieną 
delegatę: M. Dambrauskienę.

Minėtos organizacijos, bė
gyje vieno mėnesio laiko prieš 
suvažiavimą per parengimus 
ir iš savo iždų sukėlė sumą 
pinigų į bendrą kom. iždą 
$511.50. Lapkričio 20 d. va
kare susirinko visi paminėti 
delegatai ir komisija. Išklau
sė komisijos raportą ir nusi
tarė, po kiek turi būti atly
ginta už kelionę. Apmokėjus 
delegatų kaštus, liko Suvažia
vimo pasveikinimui $126.50. 
Prie tos sumos (pasveikini
mui Suvažiavimo) reikia pa
minėti šie vardai:

J. Valančiauskas aukavo,, 
$10. .

Po $5: Ig. Kubiliūnas ir Sa- 
molėnas.

Iš Fitch burgh, Mass. $2 J. 
Mickevičius.

Tai buvo rūpestingai gra
žiai atliktas darbas ir drau-

giškos išleistuvės i tą istorinį
suvažiavimą.

Taip pat iš Bostono nuo 
LDS 1-mo Apskričio buvo 3 
delegatai: D. G. Jusius, A. 
Vasaris ir W. Jurkevičius. Ir 
nuo ALDLD 7-to Apskričio 2 
delegatai: J. Karsonas ir 
Penkauskas. Nuo Naujos An
glijos Moterų Sąryšio 1 del- 
gatė —■ M. Sukackienė.

Labai Prasti Orai
Jau kelinta savaitė veik nei 

vienos dienos nėra pagadly- 
vos: lietaus, sniego ir vėl lie
taus audros siaučia. Daug me

džiaginių nuostolių pridaryta 
ir keliolika žmonių gyvasčių 
audros pasigavo.

Lapkričio 30 d. negalėjo 
j būti pilnas susirinkimas LPTK 
[dėl šėlimo sniego ir viesulos. 
i Tokiu būdu veikimas trukdosi. !

Gruodžio 6 d. lietus pylė, 
j kai iš viedro per dieną ir nak- 
jtį ir vėl per dieną be sustoji- 
I mo. Todėl į Lietuvių Darbi- 
! ninku Susiv. 62-ros kuopos 
priešmetini susirinkimą labai 
mažai narių tegalėjo atsilan
kyti. Todėl valdybos rinkimas 
palikta metiniam susirinki
mui, sausio 3 d., 1946 m.

Kas link delegatų raporto 
! iš Antro Demokratinių Amei i- 
i kos Lietuvių Suvažiavimo, tai

Hudson, Mass.
Naujų Metų Belaukiant

Gruodžio 2 dieną atsibuvo 
ALDLD 103 kuopos neskaitlin
gas susirinkimas. Bet padaryta 
naudingų tarimų. Mūsų narės 

i moterys sumanė, kad kuopa su- 
I rengtų parengimą Naujų Metų 
pasitikimu i. įnešimas visų vien- 

! balsiai priimtas ir pavesta pa- 
Ičioms moterims tą darbą atlik
ti. Parengimas bus 31 d. gruo- 

’ džio, vakare.
V aj in in k as Ch. K. Urbonas 

išdavė raportą. Nusiskundė, 
; kad šiemet prasčiau sekasi 
gauti naujų Laisvei prenume
ratų. Mat, niekas .jam tam 

’darbe nepadeda.
Taipgi mūsų kuopos nariai 

priminė, kad Laisvė neregu- 
I liariškai ateina į namus. Kai 
Ikada laiškų išnešiotojas atne- 
iša tris ir keturi numerius ant 
'sykio. Apsvarsčius, prieita 
prie išvados, kad Laisvės ad- 

! ministracija dėl to nekalta, 
bet kad paštas reguliariai ne
pristato laikraščio. Suversti 
laikraščių pundai stovi kelias 

j dienas, kur kampe. Kada at
mena, tai išnešioja. Tad mes 
išrinkome vieną draugą iš 
kuopos, kad padarytų paštui 
pastabą dėl neregu liariško 
laikraščio pristatymo. Mano
me, kad ta padėtis pasitaisys.

Kuopos sekretorius raporta
vo, kad už šiuos motus visi na
riai duokles pasimokėjo.

Gavom naują knygą “Ber
nardo Gavelio Klaida”. Išda
linta visiems nariams. Tai tik
rai gera dovana nariams. La
bai lengva skaityt, kad ir ma
žai lavintam žmogui. Kviečia
me visus, kurie dar nepriguli, 
patapti Lietuviu Literatūros 
Draugijos nariais.

Parvažiavo Kariai
šiomis dienomis parvažiavo 

pas savuosius lietenantas F. 
Sikorskis. Taipgi sugrįžo iš Fi
lipinų A. Jakšis pas savo tė
vus ir žmoną. P. V.

i JAPONŲ KUNIGAIKŠTIS
- KRIMINALISTAS

Tokio. — Generolo Mac- 
Arthuro įsakymu, areštuota 
feldmaršalas kunigaikštis 
Morimasa Nashimoto ir dar 
22 kariniai kriminalistai.

nutarta eiti visiem į masinį mi
tingą, kur bus tam tikslui su
šauktas, ir visų draugijų dele
gatai duos bendrą raportą. 
Tai bus vieno sykio pasiklau
symas ir išsamus apibudinimas
to istorinio Suvažiavimo. Tė- 
mvkite apie tai skelbimus.

D. J.

A
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IŠ MONTEVIDEO, URUGVAJAUS
Prano Vikonio Paskaita mą vietos kultūros bei papro

čių, ir kad su tuo neįpuolama 
į šovinizmo pelkes. Priešingai, 
“persodinto medžio’’ likimu ' 
rūpinimasis tiktai visokeriopos' 
naudos gali atnešti tiek savo | 
tautos, tiek visos žmoni jos la- i 
bui.

paskaitininkas 
apie .jaunuoliu 

lavinimąsi, bet 
apleidimą s;

Tampa, Florida
Floridos K. P. Jau Veikia

Viešai

Kadangi čia randasi daug 
ispaniškai kalbančių žmonių, 
Minor kalbėjo ir ispaniškai. 
Taipgi ir kitas kalbėtojas kal
bėjo ispaniškai, kuris taipgi 
atsikreipė į susirinkusius aukų 
padengimui lėšų ir apšvietos 
tikslams. Aukų tapo sumesta 
virš $70. * J. N. S.

jų Amerikos industrijų galvos 
važinėjo į Vokietiją, planavo 
kartu su Hitleriu sunaikinimą 
Sovietų Sąjungos ir dėjo savo 
dolerius milionais į Vokietijos 
karines industrijas. Dabar, ka
da demokratinių tautų liaudis 
laimėjo pergalę ant fašizmo 
ir tapo įsteigta pasaulinė tai
kos organizacija, Hitlerio sva
jonės sunaikinti Sovietų Sąjun
gą tapo perkeltos iš Berlyno į 
Wallstryta. Ko Hitleris nepa
jėgė, Amerikos industrialistai 
rengiasi įvykdyti. Sovietų Są
jungai, kuri sulaužė hitlerinės 
karo mašinos nugarkaulį ir 
tuomi išgelbėjo pasaulį nuo 
fašistinio pavergimo, Ameri
kos imperialistai grąsina ato
minėms bomboms.

J klausimą, kaip Sovietų 
Sąjunga atsineša į jai grasini
mą su atomine bomba, Minor 
(atsakė: — Viena, Sovietų Są
jungos liaudies vieningumas 
ir ištikimybė turi daugiau ga
lios, negu kapitalistinių šalių 
atominės bombos. Antra, So
vietų, socialistinėj šalyje, kur 
industrija yra vienose darbo 
žmonių rankose, atominę ener
giją bus galima pavartoti in
dustrijoj ir tuomi bus padaly
ta revoliucija produkcijoj. 
Kapitalstinėse šalyse atominė 
energijos naudojimas industri
jose privestų prie katastrofos, 
nes daugybė industrijų turėtų 
išnykti.

Į klausimą, ar buvęs prez. 
Rooseveltas iš tikrųjų buvo li
beralas žmogus, Minoras atsa
kė, kad ne. Rooseveltas, sako, 
buvo tik toliaus numatantis 
žmogus už kitus Amerikos ka
pitalistus, ir, kad išgelbėjus 
Amerikos kapitalizmą nuo ka
tastrofos, prie kurios Hooveris 
buvo privedęs, Roozeveltas pa
sistengė pagerinti darbo žmo
nių būklę ir sugebėjo išvesti 
šalį iš ekonominio krizio. O 
kad išsigelbėjus nuo fašistinės 
ašie pavergimo, Rooseveltas 
permatė reikalą susirišti drau
giškais ryšiais su Sovietų Są
junga.

1931 metais Pampoj buvo 
suareštuoti 4 žmonės ir nuteis
ti ir pasiųsti į kalėjimą nuo 3 
iki 10 metų, o tų žmonių pra
sikaltimas buvo tik tame, kad 
.jie prigulė.)o prie Komunistų 
Partijos. 1942 metais teko 
skaityti iškarpą iš Miami He
rald, kur buvo sakoma; kad 
Miami mieste buvo suareštuo
tas žmogus ir išlaikytas kalė
jime, neduodant jam susisiekt 
su nieku- per 2 dienas, tik už 
tai, kad Miami detektyvas pa
matė tą žmogų busų stotyj be- 
skaitantį D. Worker. Mat, tais 
laikais Floridos darbininkai 
dar nebuvo organizuoti ir ne
pastovūs. čia atlyginimas už 
darbą buvo labai menkas. Iki 
1939 metų čia paprastas dar
bininkas tegavo tik 15—20 et. 
už darbo valandą, pralavinti 
darbininkai gaudavo tik 50 et. 
už valandą. Plantacijose, dide- 
liose farmose darbininkui mo
kėdavo tik po 10 centų už va
landą. Reakcionieriai iš Flo
rida Farm Bureau Federation 
ir iš Associat. Industries buvo 
pasikėsinę sunaikinti Floridos 
Komunistų Partiją už tai, kad 
komunistai organizavo darbi
ninkus į unijas ir skleidė tarpe 
darbininkų apšvietą. Todėl ko
munistams čia ir prisiėjo veik
ti po Floridos Apšvietos Lygos 
vardu iki pereito rudenio. Tik
tai spalio 20, 1945, Miami įvy
ko visos Floridos komunistų 
suvažiavimas, kuriame su di
džiausiu entuziazmu tapo at- 
steigta vieša Floridos Komu
nistų Partija.

Father Divine Sakosi Su
tveręs ir Pakinkęs Ato

minę Jėgą
Philadelphia, Pa. — Fa

ther Divine, kuris vadinasi 
dievu, paskelbė: “Aš esu 
atominės energijos sutver
to jas ir aš pakinkiau ją. 
Štai ką aš šiandien danguje 
darau ant žemės.”

Toliaių 
pasakojo 
kultūrinį 
pačiu kartu 
nes, intelektinės pusės vysty
mą. Taip, kaip raumenų mank
šta yra būtina, taip greta to 
turi eiti ir protinio lavinimosi 
procesas, kad jaunuolis galė
tų prisitaikyti prie šių dienų 
gyvenimo, šiuo klausimu drg. 
Vikonis siūlė aktingiau naudo
ti veikiantį Centro Kliubo pa
talpose jaunimo skyrių prak
tiškiems apšvietos susirinki
mams. Pratintis skaityti kny
gas, laikyti referatus ir vesti 
laisvas diskusijas. Tokiam 
darbui su jaunuoliais drg. Vi
konis pasisakė prisidėsiąs, nes 
jam Lietuvoje tekę šioje srity
je nemažai darbuotis.

Baigdamas palietė veikian
čią sekmadieniais lietuvių mo
kyklą, kviesdamas visus jai 
padėti gyvuoti, ją praplėsti, 
nes tokia mokykla didžiai pa
dės vaikučius suartinti su tė
vais, pagelbės jiems orientuo
tis link mokslo siekimo ir link 
draugijinio veikimo.

Paskaita, kuri buvo visai 
trumpa ir tiksli, baigėsi su pu- 

i karštu atsidėkojimu, 
negeistinais | Girdėjosi atgarsių, jog seka

moms drg. Prano Vikonio pa
skaitoms reikės didesnių pa
talpų, nes pas visus klausovus 
pasiliko kuo geriausias įspū
dis.

Tenka tik sveikinti drg. Vi- 
konio prisidėjimą prie kultū
ros skleidimo ir palinkėti jam 
savo gabumus ir patyrimus 
dar plačiau panaudoti visuo
menės labui. A. V.

Iš “Darbo”

'ė
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LAIMINGA PAGALBA NUO
paskaitą 
pasimo-

publikos

Sekmadienį, rugsėjo 30 die
ną, 1945 metais, Montevi- 
dejaus lietuviai turėjo progos 
susirinkti Centro pastogėje, 
kad išklausius įdomią drg. 
Prano Vikonio paskaitą jauni
mo klausimu. Publikos susida
rė gana skaitlingas skaičius ir 
paskaitininko kiekvienas žo
dis buvo gaudyte gaudomas, 
nes jis, ryškiai, suprantamai, 
lietė paties gyvenimo tikrovę.

Paskaitininką perstatė ULC 
jaunimo skyriaus pirm. A. 
Bakšys, iš savo pusės kvies
damas lietuvius jaunuolius do
mėtis visuomeniniais įvykiais, 
siektis kultūriniai ir šiandien, 
mok. Pr. Vikonio 
atydžiai išklausyti ir 
Ryti.

Drg. Pr. Vikonis,
karštais delnų plojimais sutik
tas, pradėjo savo disertaciją, 
palygindamas lietuvių koloni
ją svetimoj šalyj, kaip į kitą 
žemės vietą persodintą medį. 
Ir, taip kaip medis perkeltas 
į naują vietą, reikalauja rim
tos priežiūros, taip mūsų tau
tos dalis už savo gimtinės ri
bų, reikalauja nuoseklios aty- 
dos. kad ji nežūtų tautiniai— 
tradicinių kontrastų apystovo- 
se.

Prelegentas trumpai, bet 
vaizdžiai pergvildeno lietuvių 
jaunimo išeivijose padėtį, lie
tuvių vaikų santykius su savo 
tėvais, primindamas, kaip 
daugely atvejų tėvai nusiskun-1 blikos 
džia savo vaikų i 
įpročiais, poelgiais ii* pan. Ta
tai išaiškinama jaunuolių ne
turėjimu kontakto su lietuviš
ka aplinka, ko pasėkoje susi
daro tikra bedugnė tarp vai
ko ir tėvų, čia ir yra to “per
sodinto medžio” gyvybės trū
nijimas. Apie tai kalbant, pre
legentas pabrėžė, jog savųjų 
tradicijų, savųjų sambūrių pa
laikymas svetimose padangė
se, anaiptol nereiškia paneigi-

Hartford, Conn Kearny, N. J.

ŽIAURIOS

STRĖNŲ GĖLOS
Štai .švarus, naujas būdas liuosuot 
paprasta strėnų Kėlų. Johnson’s 
Back Blaster! Lengvina skausmą, 
sustingimą, jveržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Prakalbos ir Aukos

ALDLD Moterų Kliubas bu
vo surengęs prakalbas, gruo
džio 2 d., Piliečių Kliubo sa
lėje. Draugas D. M. šoloms- 
kas pasakė turiningą prakal
bą apie mūsų šalies politiką ir 
kitus klausimus. Priimtos dvi 
rezoliucijos, žmonių buvo ne
mažai. •

Karo kriminalistų teisme, Nurenberge, Vokietijoje, 
vyriausieji naciai sėdi kriminalistų ložose ir tariasi 
viens su kitu ir su savo advokatais. Jie desperatiškai 
stengiasi kaip nors nusibaltinti—išsiteisinti ar bent iš
sisukti aukščiausios bausmės. Rudolf Hess, iki pasta
rųjų laikų lošęs durnelį, nuduoda nepaisančiu, o Goe- 
ringas atrodo nusiminęs.

LOWELL, MASS
Visu Draugų Atydai

Šį sekmadienį, gruodžio 16, 2 
valandą, Liet. Piliečių Kliubas 
šaukia labai svarbu susirinki
mą savo vietovėj, 338 Cen
tral St. Kliubas turi porą labai 
svarbių klausimų, kuriuos tik 
platesniame susirinkime gali
ma bus tinkamai apsvarstyti 
Kliubo gerovei. Todėl visi drau
gai būtinai ateikite į kliubą, 
kaip antrą valandą po pietų ir 
ten į trumpą laiką atliksime ge
rą susirinkimą. O kas svarbiau
sia, tai tas, kad tai bus meti
nis susirinkimas ir jame turi
me visi dalyvauti.

perkelti į- mėnesio pirmą sek
madienį, 2-rą vai. o pietų. įsi- 
tėmykite, kuopa, laikys susirin
kimus kiekvieno menesio pirmą 
nedėldienį.

Kuopos finansų sekretorium 
išrinktas draugas Stasys Pau- 
lenka. Jam pasimokėkite duok
les prie bile progos.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Gruodžio 9 dieną įvyko ge
tras metinis susirinkimas Lietu- 
I vos Sūnų ir Dukterų Draugys-

Išrodo, kad ateinantį sekma
dienį, gruodžio 16, jeigu kiek 
ir pavarysime Liet. Pil. Kliubo 
susirinkime, tai tuoj po susi
rinkimo galėsime pasistiprinti: 
bus karštų bulvių ir skaniai pa
gamintų silkių. Tai bus kartu 
ir draugiška sueiga Kliubo na
rių ir ne narių bendrai.

M. Karsonas.

Vietinės LDS ir LLD ^uo-|g<ls nariais, jame draugas J. 
pos surengė prakalbas, gruo-lBlažonis jsclave raportą iš An- 

LPK svetainėj. Kai- Grojo Demokratiniu Lietuvių ’..r tag1 T1^,> ' kuris atsibuvo
21 dienomis, š. m.,

Į bėjo J. Gasiunas, LDS Cen-i 
tro sekretorius, ir Dr. J. Kaš-' 
kiančius.

Šiam mitinge priimta seka- 
j mos rezoliucijos J. V. užsie
nio politikos klausimu:

L Reikalauti, kad Amerikos 
kariuomenė būtų tuojaus iš«- 

Buvo renkamos aukos teiki- traukta iš Chinijos.
mui pagalbos Lietuvos žmo- 2. Kad J. V. vyriausybe pa- 
nėms. [naudotų savo įtaką Chinijos [

demokratinių žmonių naudai, I 
o ne diktatoriaus Chiang Kai- 
sheko režimo rėmimui.

3. Kad mūsų vyriausybė su1' 
sitartų su Sovietų Sąjunga ir 
Anglija pastojimui kelio im
perialistų pastangoms sukurti 
naują karą Tolimuose Rytuo
se ar kur kitur.

4. Kad Indonezijos žmonėm 
būtų suteikta pilna laisvė pa
tiems apsispręsti.

5. Panaikinti atominės bom- 
! bos politiką, kuri šiuo metu 
i kenkia Jungtinių Tautų vie
nybei ir provokuoja naują pa-

■ saulinį karą.
Taipgi susirinkime priimta 

rezoliucija, kad Amerikos val-

Po $10 aukavo: Mr. ir Mrs. 
Šilkai, Mrs. D. Auksamitas.

Mr. ir Mrs. Barnett $7.
Po $5: M. Sabaliauskienė, 

L. Monkienė, J. ir V. Vasils.
J. žemaitis $3.
Po $2: J. Kazlau, M. Bul-

M. Johnson, Mrs.
J. Veiveris, M.
Bakevičius, F.
A. Visockienė.
Žemaitienė, S.
J. Beržinis, J.

A. Kiškiunas, A.

kevičius,
Naktinienė, 
Naktinis, 
Ramanauskas,

Po $1: L. 
Makaveckas, 
Žukauskas,
Klimas, K. Vilkas, J. .lasius, 
J. čalkis, M. Ramanauskas, 
A. Dagilienė, M. Ramo.škienė, į 
A. Totorėlis, O. Čiurlionienė, • 
A. Krasnickienė, F. J. Repšis, džia prašalintų iš Washingto-
A. Karpin, R. Zimarman, A. no buvusios Smetonos fašisti- 
Griška, D. Raymon, M. Sau-i nes valdžios atstovą žadeikį, 
linskas, M. Raulinaitis, V. kurie dabar nieko ten nebe- 
Staugaitis, A. Ling, J. Margai- atstovauja, o tik kiršina Ame-

O. Rud-

W. Bra-
W. žal
ei. Kaz-!

rikos lietuvius, varinėdamas 
fašistinę propagandą.

Rep.

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Aveniie

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150

Kalbėjo Robert Minor

Lapkričio 24 d., čia įvyko 
visuotinas komunistų ir jų sim- 
patikų susirinkimas, kuriame 
Daily Workerio pietinių vals
tijų redaktorius, Rob. Minor, 
pasakė gerą kalbą ir atsaki
nėjo į daugelį klausimų. Minoj’ 
sakė, kad dar gerokai prieš 
antrą pasaulinį karą, stambiu

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU

tis, M. Margaitienė, 
žinskienė.

Po 50c: J. Giraitis, 
zauskas, Draugas X, 
tauskas, Draugas X,
lauskas, M. Mulerauskienė, O. 
Lopata, A. Kasputis, J. Arba- 
vičius, J. Palažiejus, M. Ur
bonas, Mrs. Gerdejauskienė, 
A. Ramanauskienė, V. Yūrke- i • v •V1C1US.

Smulkiais $2.35. Viso su
rinkta aukų $101.35. Pinigai 
pasiųsti į centrą.

Visiems aukavusiems dide
lis ačiū. Taipgi Piliečių Kliu- 
bui už suteikimą salės veltui.

PATI NUŽUDĖ PAČIĄ
Hackensack, N. J. — Ke

pėjo pati Martha Beer, 33 
metų, nužudė kontrakto- 
riau Stickelio pačią There- 
są, kad Martha viena galėtų 
mylėt Theresos vyrą Chris
tiana Stickelį, 5i9 metų, 
žmogžudė suimta.

New York. — Senatorius 
Taftas reikalavo priimt žy
dus į Palestiną.

os! e padare vieną 
pakeitimą dėlei savo 
Būtent, vietoj iki šiol 
pomirtinės $150 išmo- 
nariui mirus, tai da- 
mokama tik $100.

Tas buvo 'padaryta vienbal- 
sišku nutarimu, po plataus ap- 
diskusavimo.

Nors Draugystė yra dabar 
gerame stovyje, tačiau tas pa
daryta dėl apsaugojimo ir to
limesnio stovio, kad Draugijos 
balansą tvirčiau nustačius.

Tūli žmonės, blogą velijanti 
savo gimtiniam kraštui Lietu
vai, bandė šiame susirinkime 
visuomenei kenksmingą tarimą 
pravesti, būtent, kad ateityje 
draugystė neaukotų nei Lietu
vos žmonių nuo karo nukentė
jusių pagalbai, nei apšvietos 
reikalams, nei jokiems kitiems 
labdaringiems reikalams, kas, 
žinoma, ne fašizmo paramai. 
Bet tokis sumanymas skaitlin
game ' susirinkime tesusirado 
vos nelaimingus septynis bal- 
sus* Ir taip tas reakcinis žygis 
subliūško negarbingame 
“plum'pt.”

Draugai nariai, pasiskaityki
te dar kartą konstituciją, kuri 
parodo, jog mes visuomet mo
kame 'po 5 centus į iždą del ap
švietos ir labdaringiems reika
lams. Tą dalį iždo Draugystė 
gali pavartoti, kam nariai ma
to reikalą, Ir todėl be reikalo 
nekelkime’ kačių koncerto susi
rinkimuose.

Laidotuvių Direktoriai
stambu

bu vu

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

' Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

Tą pačią dieną, gruodžio 9, 
vakare, buvo LDS 110-tos kuo
pos metinis susirinkimas.

Išrinkta nauja valdyba 1946 
metams ir pasisakyta už geres
nį veikimą. Dėlei geresnio pa
togumo. kuopos susirinkimai

1M MMĮUIfUI M M MM M M MMiRMMMMMMMMIM.M.M.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

►◄□H

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HūH
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'GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

'▼’▼'V
Kas nori gražiai laikų prnMsti pasilinksminti ir pasišokti užein 
pas "Green Star Bar and Gri’l" nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

(59 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

a
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Penkiadienis, Gruod. 14, 1945

Chiang Turėjo Bausti 
Demonstrantų Žudikus
Chungking. — Vidurinės 

Chinijos valdžios (Chiang 
Kai-sheko) teismas nusmer- 
kė ir mirčia nubaudė du as
menis, kurie rankinėmis 
granatomis užmušė tris stu
dentus ir 1 mokytoją laike 
demonstracijos K u n m ing 

•mieste gruodžio 1 d. Tapo 
pašalintas Kunmingo ka
riuomenės komandierius ge
nerolas Kuan Lien-tseng.

Demonstrantai šaukė 
stabdyt pilietinį chinų karą 
ir ištraukt Amerikos ka-
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Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

YAMASHITOS GYVYBĖ 
MacARTHURO RAN

KOSE

Manila. — Pasiųsta gene
rolui MacArthurui ameriko
nų karinio teismo sprendi
mas pakarti generolą Tomo- 
yuki Yamashitą, buvusį ja
ponų komandierių Filipi
nuose. Yamashitos žinyboje 
japonai oficieriai ir karei
viai nužudė tūkstančius a- 
merikonų ir filipinų karinių 

i ir civilių belaisvių.

New Yorko Third Avenue 
linijų darbininkai 1,736 bal
sais prieš 313 nutarė algų gin
čą perduoti arbitracijai.

riuomenę iš Chinijos. De- į 
monstracija buvo tokia į- ( , Anita Nelson, 43 m., rasta

Sveikinimai ir Aukos 2-rajam 
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimui
(Tąsa)

Stamford, Conn.
LDS 99 kuopa siunčia Demo

kratinių Lietuvių Suvažiavimui 
sveikinimą su auka $40. Auka
vo* po $10: A. Philipse, V. Dek* 
snys ir Burba. Po $5: A. Petri
konis

Lawrence, Mass.
Pasveikinimas Antram De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mui nuo Lawrence, Mass., ir 
apylinkės lietuvių su $88.05 au
ka. —Per A. Taras ką.

ir A. Grimaila.
A. Petrikonis, 
LDS 99 kp. sekr.

Cąrnegie, Pa.
' LDS 143 kuopa sveikina De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą ir siunčia $10 auką dėl pa

spūdinga, kad privertė Chi-j negyva kabant ant gaso mete-' galbos nuo karo nukentėjusių
ang Kai-sheką baust žmog- i rio įvados savo kambaryje, E. 
žudiškus jos užpuolikus. ’59th St., N. Y.

Lietuvos žmonių.
J, Gataveckas, sekr.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 nuslapio)

1163
1090

Pikietavimas šalčiuose nėra baikos. Tie General Mo
tors streikieriai, Detroite, džiaugsmingai Įvertina tą 
padėti, kad jie dabar jau turi savo galingą uniją ir jos 
čia pat prie pikieto atsiųstą keliaujančią virtuvę, kur 
Įbėgę gali išsigerti karštos kavos ir apšilti. United Au
to Workers, CIO, viršininkas svarstant prez. Trumą- 
no pasiūlymą grįžti darban, darbininkai ištikimai pa
laiko pikieto linijas savo kovoje už 30 nuošimčių dau
giau algos.

Penktas puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
VALYMUI ŠALDYTUVINIŲ 

VAGONŲ
66c Į VALANDĄ

LAIKAS IR PUSĖ PO 48 
VALANDŲ

FRUIT GROWERS
EXPRESS COMPANY

PENNSYLVANIA R. R.
MEADOWS YARDS

HARRISON TURNPIKE
SOUTH KEARNY, N. J.

__________________________________

BILŲ IŠSIUNTĖJAS—TYP1STAS, PATYRĘ
40 valandų. $1 j valandų. Kalėdų Šventėmis.
BENNETT BROS.. INC., 485—5TH AVĖ.

(291)

Braddock, Pa.
Sveikinam su maža auka An

trojo Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo delegatus, delega
tes ir prezidiumą ir tikime, kad 
šis suvažiavimas tars savo žo
dį, kad sustabdyti eikvojimą 
sudėtų Lietuvos žmonių pinigų 
šioj šaly. LDS 59 kuopos na
riai sekamai aukauja: George 
Urbonas $3. W. Klimavičius ir 
Charles Prezmont po $1. Viso 
$5.00.

REIKIA VALČIŲ STATYTOJŲ 
PENNANT RŪŠIES VALTELftM 

112-01 14TII AVE., COLLEGE POINT, JL.I.
 (?9»

Detroit, Mich.
Local 

Squadron 
čius nuo 
Squadron
nių Lietuvių 
$5 auka.

202; CIO, Flying 
narys, M. Batalevi- 

savo grupės Flying 
sveikina Demokrati- 

Suvažiavimą su

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSSu $25 auka sveikinam Antrą 

Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą, linkėdami ge
riausio pasisekimo Amerikos 
lietuvių apvienijimui.

Masachusetts Pažangiųjų
Lietuvių Tarybos Valdyba:

John Grybas, pirm.
B. F. Kubilius, sekr.
J. M. Lukas, ižd.

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. J. 
___________________________________ (292)

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų. Gera Alga. 

Puikios darbo sąlygos 
Kreipkitės

M. EHRENBERG & SON 
118 — 9TH STREET 

PASSAIC, N. J.
(291)

FINIšERKOS
Prie Vyrų Koatų 

Gera Alga 
Geros Darbo Sąlygos 

Kreipkitės
M. EHRENBERG & SON

118 — 9TH STREET 
PASSAIC, N. J.

(291)

364M. Dambrauskienė, So. Boston 
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood .... 
ALDLD 145 kp., Los Angeles 
H. Žukienė, Binghamton ..........
J. Simutis, Nashua ....................
M. Smitrevičienė, Detroit .........
V. J. Valley, New Britain .........
J. Kalvelis, Bridgewater ...........

i J. Kazlauskas, Wethersfield .... 
550! A. Valinčius, Pittston ................

558 J. Lingevičius, Saginaw ...........
508; A. P. Dambrauskas, Haverhill

497 |
496 F. Wilkas, Wilmerding .

A. Kupstas, E. St. Louis 
Gudzin, Schenectady

P. Anderson, Rochester 
Geo. Shimaitis, Montello 
P. Bečis—F. Klaston

Great Neck ........................ 931
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 880 
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 792 
C. K. Urbonas, Hudson ............
V. Ramanauskas, Minersville .. 
J. Blažonis. J. Karsonas, Lowell 
J. Burba, So. Boston ................

Puidokas, Rumford .............
Šlajus, Chester ....................

ALDLD 25 kp., Baltimore .....
P. Šlekaitis, Scranton .............
ALDLD Moterų 20 kuopa, 

Binghamton ..................
L. Pruseika, Chicago ................
S. Penkauskas-

P. Tamašauskas, Lawrence .. 
L. Bekešienė, Rochester ...........
V. Padgalskas, Mexico ..............
J. Rudman. New Haven .........

A. Stripeika ir G. Kudirka jau pirmoj vietoj! Gavo
me 6 naujus skaitytojus. Tai gražus pasidarbavimas. 
Dabar jie turės labai gerai kovoti, kad neužleisti Pilė
nui, Svinkūnienei arba Žukauskienei tos pirmos vietos.

Taipgi gavome naujų skaitytojų nuo John Rudman, 
New Haven, Conn., (1); ALDLD Moterų 20 kp., Bing
hamton, N. Y. (per M. Kazlauskienę), (1).

Šie vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami prenume
ratų: A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.; P. Baranauskas- 
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.; V. J. Stankus, Easton, 
Pa. ALDLD 4-tas Apskritys, Pittsburgh, 
Pa. (pasidarbavo D. P. Lekavičius ir J. Urbonas); J. 
Blažonis - J. M. Karsonas, Lowell, Mass.; S. Puidokas, 
Rumford, Me. (jam patalkininkavo J. Žilinskas iš Le- 
wistono); ALDLD 145 kp., Los Angeles, Calif, (čia rei
kia pažymėti, kad labai uoliai darbuojasi vajuje Anna 
Levanienė. Ji visuomet turi labai daug darbų įvairiose 
organizacijose, bet visvien suranda laiko ir Laisvės va
juje pasidarbuoti. Užtat jai esame labai dėkingi); J. 
Kalvelis, Bridgewater, Mass.; J. Lingevičius, Saginaw, 
Mich.; M. Janulienė, Detroit, Mich.

Nuo pavienių skaitytojų prisiuntė po naują prenum.: 
C. K. Wazalis, Seltzer City, Pa., J. Wizbor, Elizabeth, 
N. J., ir Mrs. M. Wenslow, Taylorsville, Ill.

Širdingai tariame ačiū! Kiti pavieniai skaitytojai tu
rėtų pasekt jų gražų pavyzdį.

Laisves Administracija.

s.

772
688
680
676!
654i

M.
H.

Janulienė, Detroit ..............
Tamašauskienė, W. Roxbury

342 
296 
290 
288
280 
234 
234 
216
208
200
192
192 
162 
156 
104
78

Nashua, N. H.
LLD 42 kp. sveikina Demok

ratinių Lietuvių Suvažiavimą 
su $10 auka.

Scranton, Pa.
Marijona Truikienė sveikina

Demokratinių Lietuvių 
žiavimą su $5 auka.

Suva-

Racine, Wis Waterbury, Conn

472 A.
388 J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 40
384 J.
382 J.

Gugas, Detroit .........
Adams, Grand Rapids

26
24

Binghamton, N. Y.
I. Luzinai sveikina Antrą De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą ir aukoja $10 Lietuvos 
žmonių pagalbai.

Per J. K. Navalinskienę.

Brooklyn, N. Y.
Varde LDS 1 kuopos Demok

ratinių Lietuvių Suvažiavimą 
sveikina V. Bunkus su $5 auka 
ir J. W. Tamsonas su $5 auka.

New York (City, N. Y.
LDS 159 kuopa sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $5 auka ir linkime, kad 
visi Lietuvos kryžiokai galvas 
nusisuktų. Per P. Vaznį.

Chicago, III.
LLD ? 19 kuopa, didžiausia 

kuopa Chicagoj su 270 narių, 
sveikina Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą su $10 auka.

Scranton, Pa. •
Mes, Petras ir Darni celė Šle

kaičiai, sveikinam Antrą Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
ir siunčiame $5 kovai prieš lie
tuviškus fašistus ir visą fašiz
mą abelnai. Kuogeriausių pa
sekmių suvažiavimui.

P. ir D. Šlekaičiai.

MŪSŲ 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, kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų raštinės ir Laisvės spaustuvei.

Taipgi Turi Būt Gera Salė 
Parengimams ir Susirinkimams

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

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

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

SDS

Chicago, III.
J. D. Bendokaitis i 

Demokratinių Lietuvių 
žiavimą su $5.

sveikina
i Suva-

Rochester, N. Y.
Moterų Mezgėjų Kliubas 

sveikina Antrą Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su $100 
auka, velydamas geriausio 
sisekimo.

L. Bekešienė, pirm.
E. čereskienė, sekr.
D. Valtienė, ižd.

pa-

BUBBLES SAKO-

• Siuntiniai 
taip ... bet 
kia dveja 
kaip patys 
paisąti, bet ..........
gątfti muilo! Taigi vi$ tau
pykite PANAUDOTUS RIE
BALUS, padėkite jį gamint. 
Kur yra riebalų, ten yra 
muilo.

iš dangąus, 
kūdikiams rci- 
tiek skalbinių, 
sveria! Aš ne

baisiai sunku

Cliffside, N. J.
ALDLD 77 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą su $110.50 auka sušel- 
pimui Lietuvos žmonių.

Kuopos Komitetas.

Lietuvos draugas sveikina De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $100 auka.

Cliffside, N. J.
LDS 115 kuopa sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $10 auka.

ALDLD 3-čio Apskričio kon
ferencija, Conn, valstijoj, svei
kina Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą su $10 auka.

P. Baranauskas, Konf. Pirm.
F. J. Repšys, Sekr.

LDS 5 Apskritis, Conn, val
stijoj, sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su $10 
auka.

J. Didjunas, Ižd.

Baltimore, Md.
LDS 48 kuopa sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą su $5 auka. F. ir J. Pi- 
varunas su $5 auka; P. Paser- 
skis su $5t auka ir J. Kaskara- 
vičius su $2 auka. Viso $17.00.

Brooklyn, N. Y.
ALDLD 2-ras Apskritis svei- 

Antrą Demokratinių Lie- 
Suvažiavimą su $10 au-

kina 
tuvių 
ka.

Per A. Gilmaną

Waterbury, Conn.
ALDLD 28 kuopa sveikina 

Antrą Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą su $10 auka.

Taipgi LDS 49 kuopa svei
kina suvažiavimą su $10 auka.

Johnson City, N. Y.
Draugas Kireilis sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą su $11 auka.

Per Viktoriją Zmitraitę

is 
a

Detroit, Mich.
LDS Sorority of Branch 208 
sending their greeting and 
donation of $10 to the Se

cond National Convention of 
Democratic American Lithua
nians..

Ruby Jeske, Prės.

Aliquippa, Pa.
Sveikinu Demokratinių Lie

tuvių Suvažiavimą su $20 au
ka.

Sylvester Bagurskas,
300 Toad St.

Pittston, Pa.
LDS 78 kuopa ir ALDLD 

kuopa bendrai sveikina Demo
kratinių Lietuvių suvažiavimą 
su $10 auka.

(Daugiau bus)
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Desperatiška Padėtis Dėl 
Stokos Namų

Mėgino juokus krėsti vieti
nis dienraštis “Racine Journal- 
Times” iš nelaimingų šeimų, 
kurios negali sau pastogės susi- 

sako bučkis nejudinamo 
agentui, arba apsiveskite 
kuris turi apartmentą. 
serioziška namų stoka

rasti, 
turto 
vyrą, 
Labai 
Racine, sugrįžę iš karinės tar
nybos atsitarnavę kariai ir jų 
žmonos trempia gatvėmis, no
rėdami susirasti pastogę, bet 
niekur neranda. Kai kurie su
mano desperatiškus skymus, 
kad kaip nors gauti vietą, ką 
namais vadina. Vienas oficie- 
rius pasiuntė savo žmoną pas 
real estate agentą parenduoti 
apavtmentinį namą ir pade
monstruoti grakštumą, ji sako
si, kad pamylavus agentą. Ji iš
ėjo mosykuodama popierą va
dinamą “lease” parendavirhui 
apartmento. Ji linksmai pareiš
kė: “Kad ir turėjau jį pabu
čiuoti, bet gavau apartmentą.”

Nors mūsų miesto gaspado- 
rius p. Francis Wendt, dau
giau, kai du metu rengėsi pasi
tikti pokarinę padėtį, suorgani
zavo tam reikalui komitetą iš 
pramonininkų - vertelgų ir dar
bo unijų vadų. Planavimo komi
tetas turėjo daug susirinkimų, 
diskusijų ir iki šio laiko nieko 
praktiško neatliko, 
ryba buvo nutarus 
$105,000 duoti paskolos 1 
traktoriams, kad budavotų dau
giau namų. Bet miesto prokuro
ras skaito tai neteisėtu elgesiu, 
ir taip velkasi visas reikalas, o 
veteranai klausia, parodykite 
mums tuos namus? Veteranai 
labai nusiminę. “Ar mes už to
kią tvarką kariavome, kad su
grįžę negalime rasti nei būti
niausių gyvenimui dalykų?”

Iš tikro, tai rimtas klausimas, 
šalis pilna turtų, o*mūsų ka
riai neranda sau pastogės.

Korespondentas.

Gruodžio 2 d., Waterburio 
Lietuvių šviesos Draugijos įvy
ko priešmetinis susirinkimas, 
kur buvo išrinkta valdyba: 
pirmininku J. Strižauskas, vice- 
pirm. A. Balčiūnas, iždininku 
A. Lenartavičius, finansų sek
retorium M. Vosiiius. Jau 25 
metai, kaip sekretorium išren
kamas A. Balčiūnas ir užrašų 
raštininku, duoklerinkis J. Ga
brėnas. •
LDS 49 Kuopos Parengimas

Gruodžio 16 d., 103 Green 
Street, Waterbury, Conn., bus 
sulošta komedija “Velnias Sta
tinėj.” Suloš Laisvės Choras iš 
Hartfordo, Conn. Taipgi išpil
dys 
trą 
dys 
nė
Gertrude Ulinskiutė.
lošimo 3 valandą po pietų, die
ną. įžanga 75c.

Gal waterburieciam yra ne
priprasta dieną turėti lošimą. 
Visada būdavo vakare, šitas lo
šimas turės įvykti dieną, nes 
lošėjai iš Hartfordo, o jie turės 
tą pačią dieną sugrįžti namo.

Komisijos Narė, 
M. Strižauskienė.

dalį dainų programos. An- 
dalį dainų programos pil- 
mūsų miesto solistės: Bro- 
Lukas - Rasimavičiutė ii’ 

Pradžia

REIKIA OPERATORKŲ
PRIE SUKNELIŲ IR BLIUSKUČIŲ 

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.

(293)

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

(NGE. 59 Pine St.. New York City.
xt>

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

GEN. PATTON TEBĖRA 
SUPARALYŽIUOTAS
Heidelberg, Vokietija. — 

Miesto ta-! Generolas Pattonas, siržeis- 
paskirti tas automobilio nelaimėje, 

kon- tebėra suparalyžiuotas visas 
žemiau kaklo. Tebegręsia 
pavojus jo gyvybei.

BERNIUKAI—MERGAITES
Abelnam darbui. Nuolatinis Darbas. 

Gera Alga.
M. EHRENBERG & SON, 

118—9TH STREET, PASSAIC, N. J.
(2&1)

PRANEŠIMAI

Visoj Javoj indonezai 
kyla prieš anglus.

PRANEŠIMAI

pa-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

anti-streikišką planą, kaipo 
“pasikėsinimą ant darbo žmo
nių teisių ir pavojinga signa
lą.”

Vokietijoj užmušė 
žmonių, 700,000 su-

Washingtonas skelbia, kad 
amerikiečių ir britų bombar
davimai 
500,000
žeidė ir 7,800,000 paliko be 
pastogės. Bet į užmuštų ir su
žeistų skaitlinę neįeina žydų 
tautos žmonės ir belaisviai, 
nes naciai tų skaitlinių neve-

Argentinos fašistinis dik
tatorius Jūan Peron kandi
datuoja į prezidentus.

Pirkite Pergalės Bonus!

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. Zalec- 
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. rast. (289-290)

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. Suvažiavimo, įvy
kusio Pittsburghe. — N. Astraus
kienė, sekr. (290-291)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Kom. susirinkimas 

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

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. — P. Vaitekū
nas, org.

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 pemokratin|o Liet. Suvažia
vimo išduos raportą ir taipgi jie tu
ri parsivežė naujienybių iš Pitts- 
burgho. Tą naujienybę pamatysite po 
susirinkimo, prie užkandžių. Senus 
metus baigsime su naujienybę. —• 
P. Mikolajūnas, pirm. (290-291)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. priešmetinis susi

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

SHENANDOAH, PA.
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)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo metinis 

susirinkimas įvyks 18 d. gruodžio, 7 
v. v. po numeriu 155 Hungerford 
St. Draugės, įsitėmykite dieną ir 
laiką paskirtą šiam susirinkimui.

Draugės nusitarė susinešt. vaišes 
ir turėti Kalėdų apvaikščiojimą po 
susirinkimo, tad nepamirškite visos 
dalyvauti. — V. K., sekr. •

(291-292)

i



7 NewYorko^^g^fc) Zimm Kazys Degutis Visuo 
met “Up-to-Date”

Pieno Trustas Norėtu 
Dar Pakelti Pieno

Kainas po 3c
Darbams sumažėjus, dau

gelio nedirbančių mokesčiams 
iš nedarbo apdraudos baigian
tis, dar tūkstančiams kitų, 
dirbusių neapdraustose indus
trijose, jokios nedarbo apdrau
dos negaunant, pieno trustas, 
tačiau, įieško progos pakelti

Pakėlimas Eitu Ne 
Partneriams

t ii-Veik kiekvienas iš mūsų 
rime pažįstamų farmerių. 
nome, kaip sunkiai jie d 
ir kaip mažą užmokestį gau
na už tuos* produktus, kuriuos 
perkupčiai teikiasi iš jų pirk
ti. žinome ii' tą, kad ne kartą 
užaugintus produktus turi su
pūdyti, nes perkupčiai neper
ka, nors tų produktų mies
tuose trūksta. Taigi, jei tai į 
būtų klausimas farmerių, nors 
sunku mokėti, bet tuo pat sy
kiu pagalvotume ii- apie far
mer) o serą.
Miestuose Pieno Neva Trūksta

Ką Reiškia Visi Įvykusieji 
Lietuvių Su važia vinį ai?

Tam klausimui Aiškinti šau
kiamas masinis mitingas gruo
džio 21-mos vakaro 7:30, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo svetainėj', 280 Union Avė., 
Brooklyne. Rengia demokra
tinės lietuvių organizacijos, 
įžanga nemokama. Kalbės:

Rojus Mizara
Matas Šolomskas, neseniai 

suvrižes iš Pacifiko votera-
mis.

Dr. Jonas Kaškiaučius
Eva Mizarienė.
Aido Choras, vadovybėje 

Aldonos Anderson - Žilinskai
tės, teiks mums taip mielų 
liaudies dainų.

Apie tai, kas tame masinia
me mitingo būtina išsiaiškinti, 
rengėjai sako :

Gerbiami Lietuviai!

Nevienodos Mintys 
Apie Medikališką 

Priežiūrą
Šios prakalbos rengiamos:
Išaiškinti, ką reiškia Ant

ras Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas ir kiti 
atsibuvę suvažiavimai.

Jungtinių Valsti- 
politiką užsienio 

ir kaip Amerikos 
turi veikti, kad

Išaiškinti 
jų pokarinę 
klausimais 
darbininkai 
apginti savo

Išaiškinti dabartinę Lietu
vos padėtį ir Amerikos lietu
vių pareigas.

Kokia rolė yra motorų veiks
muose pagerinti liaudies gyve
nimą.

Ateikite visi ir visos! Išgirs
kite daug naujų dalykų! Pa
siklausykite gražių dainų!

Pirma Demokratinio Jauni 
mo Konvencija Po Karo

ke, mažesniuose restauranuo- 
se pieno negausi. Jiems neve
ža. Pieną perdirbančios, pie
no perkupčių firmos sakosi 
pieno negaunančios pakanka
mai. Bet nueikite į brangų 
restauraną ar viešbutį, piene 
galite nors maudytis. Taigi, 
jau iš to aišku, kad pieno ne
trūksta, tik norima kainas pa- I 
kelti.

Perkupčiai bando įtikinti, j 
jog karvės supras, kad pake- ‘ 
lūs kainas reikia duoti 
ginu pieno.

Nematomas Plyšys
Svarbiausia priežastis 

no kainų norėjimo pakelti yra ! 
tame, kad perkupčiai nori ko į 
mažiausia pieno žmonėms par- Į 
duoti, o daugiausia gauti per-1 
dirbimui į sūrius, sviestą, pa-! 
sukas (buttermilk), Smetoną, i 
visokias puteles, vadinamas : 
kremais, kuriose tik keliolik- i 
ta dalelė yra Smetonos, o kit-[ 
kas iš krakmolo, išpūsto oru. '

Už tą išpūstą oru krakmo
lą, padažytą grietinėle, pa
krikštytą kokiu smetonišku 
vardu, mes mokame dar
brangiau, negu už gerą, gry-1 
ną Smetoną. O jiems tokia ' 
krakmolyta kainuoja mažai.

O ką farmerys iš to gauna? 
Už pieną vežimui į miestą 
tiesiog parduoti žmonėms far- 
meriams New Yorko valstijoj 
mokama po $3.70 už šimta- 
svorį. Už pristatoma perdirbi
mui į visokius minimus skanė
sius moka tik po $1.80 už tiek 
pat svorio. Perkupčiai reika
lauja ir tą mokestį farme- 
riams numažinti. '

Taigi, pasakant, kad nėra 
pieno, nori priversti pakelti 
kainas už pieną. Tada mies
tiečiai mažiau pieno pirks, 
farmeriai turės nusileisti savo 
kainas, perkupčiai išsiderės iš 
valdžios leisti daugiau pieno 
perdirbimui. Mat, vyriausybė 
iki tam tikro laipsnio prižiūri, 
kad pirm visko miestams būtų 
pristatoma šviežio pieno, o tik 
likusis leidžiama išvežti 
dirbyklas.

Milionieriai sako, lai 
telėnai geria vandenį, 
jiems biednuomenės vaikai, li
guisti žmonės ir visų žmonių 
sveikata, kuri nukentės dėl 
stokos pieno.

Bet žmonėms reikia pieno. 
Viešas svarstymas pieno pro
blemos, kur pieno perkupčių 
firmos perstatys savo reikala
vimus, įvyks šio mėnesio 20-tą, 
9 vai. ryto, Hotel Commodore, 
New Yorko mieste. Vartotojų, 
tėvų, mokytojų organizacijos 
siunčia savo atstovus. Visos 
organizacijos ir atskiri, tuomi 
suinteresuoti asmenys, turėtų 
taipgi dalyvauti ir pareikšti 
savo mintį.

šį penktadienį, šeštadienį irldienį, to pat viešbučio Crys
tal Ballroomyje įvyks masinis 
konvencijos atidarymo mitin
gas. Į jį kviečiami visi, kas tik 
įdomauja jaunimo veikimu. O 
juomi turėtų įdomautis visi. 
Bus įdomi programa.

J konvenciją siunčia delega
tus ne tik jaunimas, bet ir se
nimo organizacijos kviečiamos 
atsiųsti broliškus delegatus.

sekmadienį, 14-15-16 gruod
žio, New Yorko, viešbutyje 

, Diplomat, 108 West 4 3rd St., 
i įvyks pirma pokarinė Ameri- 
; kos demokratinio jaunimo 
; (American Youth for Demo- 
Icracy — AYD) konvencija.

Konvencijos atidarymo va- 
į karą, gruodžio 14-tą, penkta-

Šapos Laikomos Užda
ros, 0 Gyventojai Ne- 

,au gauna Reikiamų Prekių

Darbininkai iš Naujo 
Spręs Arbitracijos 

Klausimą

■

pie

1 per-

mies-
Kas

Angliško darbininkų dien
raščio rašytojai ir reporteriai 

! buvo pasiųsti į daugelį žy- 
I miausių krautuvių visuose žy- 
\ miausiuo.se miestuose patirti, 
j ar iš tikro jos nieko nebega-
■ lėtų daugiau parduoti. Norė- 
' jo patirti, dėl ko gaminančios 
i žmonėms reikalingus daiktus 
j šapos nedirba.

Atsakymai gauti veik visur 
tie patys — nebegalime gauti 
prekių iš fabrikų. Tipiškas vi
siems atsakymas buvęs gautas 
ir New Yorke.

Didžiausia New Yorke ir
■ pasaulyj departmentinė krau
tuvė, Macy’s, norintiems pirk
ti radio Kalėdoms, atsako:

“Gaila! Mes negalime jums 
užsakyti Westinghouse, Sono
ra, Stromberg-Carlson ar Ma
cy’s radio šiuo tarpu.”

Macy’s, beje, veda apklau
sinėjimą, kiek žmonės aukš
čiausia galėtų mokėti už ra
dio.

Kitose departmentinese 
krautuvėse taip pat sunku ras
ti radio, skalbiamą mašiną ar 
kitą kokį elektrišką įrankį ar 
jo dalį. Tačiau šimtai tūkstan
čių tų sričių darbininkų tebė
ra be darbo, šapos nieko ne
gamina.

Darbininkai, iš karto Ruo
šiau atsikvėpę, kadangi galė
jo gauti šiokią tokią paramą 
iš valstybinės nedarbo apdrau
dos, dabar pradeda rimtai su
sirūpinti. Nedarbo išmokesčių 
laikas baigiasi, o darbų dar 
vis nematyti. Be to, šiemet vi
sai mažai uždirbus, jeigu at
einantį metą prisieis vėl būti 
be darbo, 
apdrauda 
Gaunamos 
šiemet nustatoma pagal tą, 
kiek pernai uždirbai, o kitais 
metais nustatys pagal tą, kiek 
šiemet uždirbsi.

Prekybininkų aiškinimas ne
turėjimo prekių taipgi visų ti
piškai vienodas: “Fabrikantai 
sulaikinėja dėl taksų ir santy
kių su darbininkais išrokavi- 
mais.”

gaunamoji nedarbo 
bus labai menka.
apdraudos kiekis

BTZNTFRIAI, SKELBKITE S 
LAISVĖJ

Viešame svarstyme žmonių 
sveikatos priežiūros plano 
pereitą antradienį, viešbutyje 
Roosevelt, dalyvavo atstovai 
Valstijos Seimelio, Amerikinės 
Visuomenės Sveikatos Sąjun
gos, Amerikos Medįkalės Są
jungos ir kitų.

Atstovaujančių
visuomenės sluoksnius 
zacijų atstovai 
gas nuomones 
tos priežiūrą.

Arčiau prie
čios, su biednuomene turinčios 
reikalų, Visuomenės Sveikatos 
Sąjungos 
medikalės 
sutvarkyti
Murray - Dingell bilių. Gi Me
dikalės Sąjungos atstovai rei
kalavo, kad viskas būtų pa
likta privatiškai. O tas reiš
kia: išgali, gydais, neišgali, 
nereikia.

turej o 
ir apie

skirtingus 
organi
ški r tin- 
sveika-

žmonių stovin-Y

atstovai reikalavo 
priežiūros reikalus 
pagal Wagner -

Pertvarkysią Teismus
1 Vyriausia New Yorko miesto 
teisėjas (magistrate) Brom- 
berger paskelbė planą perorga
nizuoti teismus, žada panaikin
ti penkis, o įsteigti naujus du, 
labiau centralizuoti. Ten dir
bantieji nebūsią atleisti. Tūli 
piliečiai protestuoja.

savi- 
Barbor 

(Charles) 
trečiadieni, 

reporterį, 
dabar yra 

dėl kurio
pinigus, nes aš

Buvęs brook lyn ietis, visoj 
šioj apylinkėj plačiai žino
mas ir gerai tarpo lietuvių at- 
si rekomendavęs, kaipo 
ninkas “Up-to-Date 
Shop,” — Kazys 
Degutis, pereitą 
susitikęs Laisvės 
klausė jo: “Koks
svarbiausias tikslas, 
jūs renkate 
nenoriu nuo to visko atsilikti, 
noriu būt ‘up-to-date,’ nors da
bar jau man teks apsigyven
ti Albany, N. Y?“

—Tikslų yra daug,—atsakė 
reporteris, — bet du svar
biausi bene bus: Laisvės nau
jam namui fondas ir Lietuvai 
pagalba.

—Aš, dpluge, jau apsirūpi
nęs su Laisvės namo Šeru, tai 

Lietuvosše $10 sušelpimui 
našlaičių!

Be to, Degutis sakė, apžiū
rėsiąs savo garderobus ir ten 
tikisi rasti gerų padėvėtų dra
panų glėbį ir, prie progos, 
priduos LPTK pasiuntimui 
Lietuvon.

K. Degutis dabar apsigyve
no 683 Broadway, Albany, N. 
Y. Su laiku mano gražiai iš
taisyti savo “palocius,” kur 
galėtų patogiai priimti atsi
lankiusius pas jį savo draugus. 
O ateinančią vasarą jis jų ti
kisi sulaukti 
no ir kitur.

Linkime 
K. Degučiui

Kaltina Ėmus Kyšius
Harry Shaaf, 57 rn , gyve

nąs 159-00 Riverside Drive, 
New Yorke, teismo įkaitintas 
ėmime kyšių. Kaltintojai sa
ko, kad Shaaf, buvęs Kainų 
Administracijos nariu kainų 
nustatymo skyriuje, gavi n ėjęs 
kyšius nemokamais valgiais, 
sviestu, kiaušiniais, gazoliną, 
taipgi ir pinigais.

E Bonu Jau Parduota 
Už 103 Miliomis

Didžiojo New Yorko gyven
tojai iki pereito trečiadienio 
buvo išpirkę Pergalės Pasko
los E bonų už $103,748,251. 
Tai buvo 65.9 nuošimčiai mies
tui skirtos kvotos.

Bendrai visokių bonų kvotą 
miestas jau yra perpildęs, bet 
nedapildęs E bonų kvotos, 
skilios išpirkti atskiriems as
menims, mažomis sumomis. 
Vajus pratęstas iki gruodžio

■ Prašo Parinkti Parašu 
! Svarbiam Tikslui

Amerikinis Komitetas Sve- 
jturgimiams Ginti atsišaukia į 
I visas organizacijas, visus vei
kėjus gelbėti nuo deportacijos 
Indonezijos jūrininkus.

Indonezai jūrininkai, kaip 
' pamename, atsisakė toliau 
įdirbti ant Holandijos laivų 
i dėl to, kad tais laivais buvo 
'gabenami karo įrankiai prieš 
j Indonezijos žmonos. Jūrinin- 
' kai demonstratyviai pasidavė 
Amerikos vyriausybei. Jeigu 
juos deportuotų, jiems gręsia 

I aštrios pabaudos nuo Indono- 
zijo valdonų holandų.

Komitetas išleido peticijas 
■su prašymu mūsų vyriausybės 
| jiems, kaipo politiniams kovo- 
' tojams už demokratiją, leisti 
; pasilikti Jungtinėse Valstijose 

iki jie galės šią šalį apleisti 
' patys be pavojaus jų gyvas
tims ir laisvei. Prašo organi
zacijas ir atskirus asmenis pa-

daug iš Brook]y-

gero pasisekimo
jo naujame užsi-

31-mos.

Royal Packing Co., Brookly
ne, mėsos ken uoto ja, OPA 
skundu, nuteista pasimokėti 
bausmių $2,300.

'sidarbuoti rinkime parašų po 
,tomis peticijomis. Prašo visus 
po jomis pasirašyti.

P raid Hear o Savo Mokslą 
Jūrininkas Joseph Slade, 

mokindamas grupę jūrininkų
—--------------------------------------- gelbėti gyvastį, pamatė netoli
ėmime ir naujoj gyvenamoj tos vjctos East River paviršiu- 
vietoj. | mi plūduriuojantį asmenį.

Beje, P. Kapickas, išgirdęs Praktikuodamas tą, ko mokino, 
virš minėtą pasikalbėjimą re- siade šoko upėn ir išgelbėjo 
porterio su K. Degučiu, ap- Michael Duby, 65 m. Duby sa- 
žiūrėjo savo stalčius ir iš ten kėši norėjęs nusižudyti, bet šal- 
ištraukė tuziną paišelių pa- tame vandenyje pakeitęs mintį, 
siuntimui Lietuvos vaikučiams, pradėjęs plaukti.

Gruodžio 13-tą Transporti
ninkų Unijos Lokalas 100, CIO, 
praves slaptus balsavimus Third 
Ave. linijų darbininkams pasi
sakyti, ar jie nori arbitracijos.

Unijistai jau seniai turėjo 
balsavimus masiniuose mitin
guose. Vienas buvo dieninių, 
kitas naktinių darbininkų. 
Abiejuose didelė didžiuma bu
vo pasisakę už arbitraciją. Ta
čiau vistiek praves slaptąjį bal
savimą, kad niekas negalėtų ko 
nors primesti unijai.

Viena diena, pereitą trečia
dienį, arti 10,000 veteranų 
atėjo į Civilinės Tarnybos raš
tinę Now Yorke, prašyti mies
tą vų darbų Policijos Depart- 
mente. Iš tų tik 3,000 laimin
gųjų gaus tuos darbus, kada 
nors ateinančiais metais.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir 

tokio

įsipainiojo Į Sukneles
Fed erai is teismas, New Yor

ke, priteisė Harry Richter 
Dress Co., 248 W. 35th St. 
pasimokėti trigubos pabaudos 
$40,970 už perkainavimą suk
nelių ir kostiumų. Firmą teis
man patraukė Kainų Adminis
tracija.

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalu i 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Aye.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

< >
< >
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Gruodžio 12-ta buvo šio 

zono šalčiausia diena, tik 
laipsnių. Už vis šalčiausia 
ta yra buvusi 1934 m.,
laipsnių, o šilčiausią/ 
1931 metais, 66 laipsniai.
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12-
10

buvo

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Vaikų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tol. EVergreen 4-0038

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
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DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

Egzaminuojant Akis 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

V1ATEUŠ AS SIMON A VICI I IS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

dietos ir impor- 
uotos degtinės ir 

/ynai, geriausią 
or a vorų alus ir 
slius. Kada būsite 
^rooklyne, užeiki- 
e susipažinti..

Patogiai ir gražia 
įruoštas atskira? 
kambarys ūžė j imu 
grupėms. Nedė^ 
liomis atdaras nu< 
1 valandos diem 
iki vfilai.

<1
<f><>

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BAELAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą ka|pą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Užsisakykite Dabar Šventėms Likerių
Pas z

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

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

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

SPECIALES KAINOS Ant Vynų, Rūmų ir Cordials šventėms.
Vengkite Paskutinės Minutės Skubinfmą—šapinkite Anksti!

Speciales Atydos Kreipiame I Vedybas ir Parengimus 
MES PRISTATOME I NAMUS
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ROBERT LIPTON, Jevvelęr
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL BT. B-8173 ATDABA VAKABAI8
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