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DARBININKAIS
narystę

Britanijos parlamente labo- 
ristas R. W. Sorensen pastatė 
klausimą “socialistų” valdžiai: 
“Ar dar ilgai Britanijos armi
ja užsiims deginimu ir naiki-1 
nifnu mdonezų miestelių Javos 
saloje ?”

Šis klausimas nepatiko nei 
“socialistams” valdininkams, Į 
nei Churchillo toriams.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Jugoslavijos vyriausybė rei
kalauja iš Britanijos, kad ši 
atiduotų jai kvislingus, mar
šalą M. Nadičą, Dr. A. Pavel i- 
čą ir generolą L. Rupniką, ku
rie buvo Hitlerio sudarytų Ju
goslavijos, Kroatijos ir Slovė
nijos valdžių “premjerais.”

Minėti gaivalai šaudė ir žu
dė žmones, kaip Lietuvoj ge
nerolai Kubiliūnai ir Plecha- 
vičiai. Vėliau jie pabėgo ir yra 
britų žinioj.
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AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
ATIDĖJO JAPONŲ GEN. 
YAMASHITOS KORIMĄ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis- 

[ mas priėmė nusmerkto ja
ponų generolo Tomoyuki 
Yamashitos prašymą, ir ne
ribotam laikui tapo atidė
tas mirties bausmės įvykdy- 
imas Yamashitai.

Karinis amerikonų teis
imas Maniloj, Filipinuose, 
nusmerkė Yamashitą pa- 

Amerikos ir Britanijos ne-j kart už tokius žvėriškumus: 
pripažinimas dabartinių Bul
garijos ir Rumunijos liaudies 
valdžių yra labai kenksmin
gas visiems pietinės Europos 
žmonėms. Tas trukdo atsteigi- 
mą reguliarių prekybos santy
kių tarpe Rumunijos, Bulgari
jos, Jugoslavijos, Vengrijos, i 
Austrijos ir čechoslovakijos. 
Tas padaro sunkesnę padėtį ir 
taip jau karo išvargintų žmo
nių. Ponai užsiima užsispyri
mo politika, kad padėti sauja-1 
lei kapitalistų ir dvarponių, o , 
tas kankina milionus paprasti! 
žmonių.

Generolo Yamashitos ži
nyboje japonai ofieieriai ir 
kareiviai žudė civilius gy
ventojus Filipinuose — vy
lus, moteris ir vaikus; jie 
sistemačiai naikino ištisų 
kaimų ir miestij gyvento
jus; be teismo žudė filipi-

IŠDIRBTA PROGRAMA 
MINISTERS SUEI

GAI MASKVOJE

nūs, nužiūrimus kaip parti
zanus; kankino ir žudė su
imtus amerikonus lakūnus; 
masiniai žagė moteris ir 
merginas; žudė Raudonojo 
Kryžiaus veikėjus; durtu
vais varstė kūdikius.

Savo prašyme Aukščiau
siam Teismui gen. Yama- 
shita, tarp kitko, tvirtina, 
kad Amerikos karininkų ko
misija neturėjus teisės by
lai prieš jį vesti.

Aukščiausias Teismas yra 
pertraukęs savo posėdžius 
iki 1946 m. sausio 2 d. Jei
gu jis nesueis į specialį po
sėdį, tai bus bent porai sa
vaičių užtikrinta Yamashi- 
tai gyvybė.

AZERBAIDŽANAS SU- 
DARĖ APSIGYNIMO 

MILICIJĄ

Stalinas Sugrį 
žo į Maskvą

Maskva, grd; 18. — Sugrį
žo i Maskvą generalissimus 
Stalinas iš atostogų Soči 
srity j, Kaukazijoj, Juodo
sios Jūros apylinkėj. Ten jis 
ilsėjosi 08 dienas. Stalinas 
sveikas ir gerai atrodo.

Buvo “Sugautas” Ja
ponu Pranešimas 

Pirm Ją Atakos

GEN. MOTORS PASIMOJO NAIKINT 
UNIJOS TEISES IR SAUVALIŠKAI 

ELGTIS SU VISAIS

Maskva, grd. 18. — Ame
rikos valstybės sekretorius 
(užsieninis ministeris) Byr
nes, Sovietų užsienio reika
lų komisaras Molotovas ir 

Jie°ten įmato Anglijos užsieninis ministe
ris Bevinas pirmadienį IŠ

Iš Washingtono praneša, 
kad 34 senatoriai pasirašę pa
siuntė laišką prezidentui Tru- i 
manui prašant, kad jis rūpin- j 
tusi pasiuntimu daugiau mais-1 
to į Vokietiją. < 
“baisų skurdą ir badą.” !

Bet nei vienas iš tų senato- dirbo programą klausimų, 
rių nėra nei žodelio taręs už kurie bus svarstomi jų kon- 
tai, kad reikia pasiųsti maisto ferencijoj.
į tarvbinę Lietuvą, demokra- į Pranešama, jog antradie- 
tinę Bulgariją arba Lenkiją. nį jie pradėjo tuos klausi-

★ * ★ mus svarstyti. Ministerial
Į Jungtines Valstijas atvy- ,gerame ūpe jr tikisi pasise

ko reakcinės Irano vyriausy- 
bes pasiuntinys Hussein Ala. į _____________
Jis blaškosi iš miesto į miestą I - (M 9 C A AAA Ann 
ir niekina Tarybų Sąjungą. Jis • iNUiaFe !pi,JjU,VUU,vUU 
tiksliai užtyli faktus apie pa- • UKTDD AT J •
darytas Irano ir Tarybų Są- UlNKKA 1*021(1111
jungos dar 1921 metu sutartis, 
pagal kurias Raudonoji Armi 
ja gali būti pasiųsta į Iraną. Washington. — Senatas 

i nubalsavo skirt dar $1,350,- 
Į 000,000 tarptaut. pašalpų ir j 
atsisteigimo organizacijai 
'UNRRA’i. Senatorių tari
mas perduotas kongreso at- 

krikščionis armėnus, bulgarus stovų rūmui spręsti, 
ir serbus; negana to, kad jie; Reikšdamas daugumos se- 
savo laiku turėjo “janičarų” 
niūkus. tokiu pat žvėrių, kaip 
Hitlerio “šturmininkai,” kurie 
masėmis žudė žmones. Bet jie 
pradėio pogromus Istanbulyj 
(Konstantinopolyj) prieš de
mokratinius žmones ir Tarybų 
Sąjungos įstaigas. Ir tikisi, 
kad tas jų karo provokacijas 
užtars Britanijos ir Amerikos 
politikai.

Turkijos fašistai prašosi,' 
kad jie būtų pašaukti prie 
tvarkos. Negana to, kad peri 
šimtus metų jų veisle pjovė

London. — Įsikūrusi tau
tinė valdžia iraniškame A- 
zerbaidžane tuojau- sudarė 
liaudies miliciją savo kraš
tui ginti. Azerbaidžano vy
riausybė valys laukan seną
ją iranišką žandarmeriją ir 
policiją, kurios pareigas pa
ves laisvę mylintiems tau
tiniams patrijotąms. Azer
baidžano valdžia pasižadėjo 
imti didžiųjų baudžiaviškų 
dvarų žemes ir dalinti jas 
bežemiams ir mažažemiams. 
Valdžia kartu pareiškia, 
kad ji nesistengs atskirt 
Azerbaidžaną nuo Irano 

j valstybės; sako, Azerbai- 
idžanas laikysis kaip tauti
niai - savivaldiška sritis 
Irano ribose.

Tuo būdu Azerbaidžano 
patrijotai užbėgo už akių 
klausimui, kuris skirtas 
svarstyti trijų didžiųjų už
sieninių ministeriij konfe
rencijai Maskvoj.

Washington. — Už ketu
rių valandų pirm japonų 
atakos prieš Perlų Uostą, 
amerikonų laivyno ofieieriai 
“sugavo” slaptą Japonijos 
radijo pranešimą, kad japo
nai sutraukė derybas su 
Amerika ir galima buvo 
suprast, kad Japonija pra
dės karą, sakė admirolas 
Wilkinson, laivyno žvalgų 
galva, liudydamas senatorių 
komisijai.

Tas pranešimas buvo per
duotas vyriausiam -Ameri
kos laivyno komandieriui 
admirolui Haroldui R. Star
kui, bet Starkas neparuošė 
savo laivų ir lėktuvų atrem
ti gręsiančiai atakai, kaip 
liudijo adm. Wilkinson. Jis 
spėja, kad adm. Starkas gal 
sugaišo, mėgindamas tele- 
fonut generolui Marshallui, 
armijos štabo galvai, klaus
damas, ką reikėtų daryti.

Detroit. — General Mo
tors korporacija išstatė CIO 
Automobilių Darbininkų U- 
nijai sekamus reikalavimus 
bei pasiūlymus:

Korporacija, kaip iki šiol, 
taip ir toliau nepripažins 
savo fabrikų unijiniais —jie 
bus palikti “atviromis šapo- 
mis”. Darbininkai galės pri
klausyt unijai, nepriklausyt 
arba atsimest nuo jos, kaip 
kuriam patinka, be jokios 
prievartos. Bus uždrausta 
darbo laiku kalbinti darbi
ninkus į uniją ir rinkti iš jų 
unijines duokles.

General Motors niekuo
met nepripažino Karinių 
Darbų Tarybos įsakymo pa-

SENATAS REIKALAUJA 
ATIDARYT ŽYDAM 

PALESTINA

Pa- 
kaip

sena-

nato nuomonę, senatorius 
H. F. Byrd sakė, be tokios 
paramos šimtai tūkstančių 
europiečių per žiemą mirtų 
nuo bado ir šalčio.

ATLANTO AUDRA SUŽALO
JO AMERIKOS LAIVUS

Fordas Siūlo Pridėt 
Darbininkam po 15 

Centą Valandai

teisę darbe.
Unija turės sulaikyti ra

šymus ir kalbas su kaltini
mais bei niekinimais prieš 
kompaniją ar jos viršinin
kus. Už tai bus laikoma at
sakinga visa unija, jos sky
riai ir atstovai.

Antrojo pasaulinio karo 
veteranai turės lygias dar
bo teises, kaip ir karo me- 

, nežiū-

laikyt darbininkų 
unijoj ir tik laikinai buvo 
priversta pasiduoti tam įsa
kymui, sako korporacijos 
viršininkai.

Korporacija pasilaiko 
sau teisę samdyti darbinin
kus, paaukštinti, pavaryti iš 
darbo arba bausti, kaip jai 
patinka.

Antrojo pasaulinio karo .. - , x 
veteranai po 12 mėnesių tu samdyti civiliai, 
darbo galės įgyti pirmeny- rint nuo seniau dirbimo-se- 
bę — “seniority” kas liečia niority.
pasilaikymą darbe. I Naujiems darbininkams

Už dalyvavimą streikuo-1 bus pradiniai mokama po 
se, peržengiančiuose sutartį į80 centų valandai; po 6 mė
sų korporacija, darbininkai į nešiu valandinė alga jiems 
bus tinkamai baudžiami, at- ’ 
imant iš jų net pirmenybės

v

Britanijoj fašistai jau ir vėl ■ 
viešai veikia. Kiek laiko atgal 
buvo paleistas iš kalėjimo fa
šistu vadas <

Flint, Mich., grd. 18. —

kad jie po prievarta vaikų 
kraują ištraukdavo ir perleis
davo sužeistiems naciams.

Maskvoj* Didysis Teatras 
jau per televiziją perleidžia 
koncertus su paveikslais. Mas
kvoje ir Leningrade gamina 
prieinamomis kainomis radio-

Smolensko srityje naciai nu
žudė 145,000 Tarybų Sąjun
gos žmonių. Teisme jų Dr. Ru
dolf Modich prisipažino, kad 
naciai daktarai lupo gyviems 
raudonarmiečiams akis ir jas 
įdėjo nacių kareiviams, kurie
buvo netekę akių. Jis sakė,'televizijos priimtuvus.

Pikietininkai Nepraleido 
General Motors Bal

takalnierių

London, grd. 18. — At
lanto Vandenyne siautė 
audra su 75 mylių smarku
mu per valandą ir pažeidė 
kelis Amerikos laivus. Tie 
laivai gabeno kareivius na
mo, bet turėjo grįžt atgal į 
Angliją pataisymams.

Detroit, grd. 18. — For
do automobilių kompanija 
pasisiūlė CIO Automobilių 
Darbininkų Unijai pridėti 
po 15 centų valandinės al
gos darbininkam. Iš savo 
pusės, Fordas reikalavo, 
kad unija duptų užtikrini
mą prieš sauvališkus. “(lau
kinių kačių”) streikus.

Tęsiama derybos tarp 
nijos ir Fordo atstovų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas beveik 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, ragindamas valdžią 
pasistengti, kad žydai būtų 
laisvai įleidžiami į Palesti
ną apsigyventi ir kad 
lestina būtų įsteigta 
žydų respublika.

Tokiu nubalsavimu
tas paneigė prez. Trumano 
susitarimą su Angį, prem
jeru Attlee. Jiedu paskyrė 
anglų - amerikonų komisi
ją, kuri dar tyrinėtų fak
tus dėlei benamių Europos 
žydų priėmimo į Palestiną.

Už tą rezoliuciją, o prieš 
tyrinėjimų komisiją, kal
bėjo ir dr. Emanuel Neu
man, 500,000 Amerikos žy
dų Sionistų organizacijos 
atstovas.

Arabų atstovybė Wash
ingtone užprotestavo prieš 
senato nutarimą.

KELI ŽUVĘ TRAUKINIO NE
LAIMĖJ NEW JERSEY

u-

Oswald Mosley. Automobilių streiko pikieti- 
Dabar jie buvo surengę šokių ninkai nepraleido į General 
parę, kur kalbėjo tas hitleri- Motors “spark plug” fabri- 
ninkas.

Ten pat fašistai sumušė bri
tų laikraščio “The Sunday Pic
torial” korespondentą ir grū
mojo sumušti amerikietį foto- 
grafistą. Ar tai už tai Brita
nijos liaudis kariavo prieš Hit
lerį? Ar ne laikas tuos fašis
tus dabar suvaldyti ? Ar lauks, 
kol nauji Hitleriai išaugs?

ką vadinamų baltakalnierių, 
raštininkų bei tarnautojų. 
Antradienį policija jau ne
mėgino ardyti pikieto eilės.

Pirmadienį policininkai
Ipralaužė pikietą ir taip pra
leido baltakalnierius į fab-

Kongreso atstovų rūmas 
nutarė skirti 1 ėšų grąžinti 
nukautų amerikonų kūnus, 
jei giminės to nori.

PATTON SVEIKSTA
Heidelberg, Vokietija. — 

Generolas Pattonas žymiai 
sveiksta ir jau gali atsisėsti. 
Jis buvo pavojingai sužeis
tas autorpobilio nelaimėje ir 
iš pradžios visas žemiau 
kaklo suparalyžiuotas.

ORAS. — Šį trečiadienį 
būsią sniego ir šilčiau.

Newark, N. J. — Pirma
dienio vakare Hudson and 
Manhattan elektrinis trau
kinys, pravažiavęs pro žen
klinančią sustos šviesą, at
simušė į nebaigtą nuleisti 
pakeliamąjį tiltą ant Pas
saic upės. Išvirto iš bėgių 
bei sudužo keli vagonai; ta
po užmuštas traukinio mo- 
tormanas, ir turbūt, neišliks 
gyvi trys važiuotojai. 100 
asmenų sužeista, 7 jų pavo
jingai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš LIETUVOS
Amerikos lietuvių atsto

vui Antanui Bimbai pa
gerbti neseniai buvo su
ruoštos priimtuvės Rašyto
jų ir Artistų Kliube Vil
niuje. Dalyvavo , Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo pirmininkas Justas 
Paleckis, komisarų tarybos 
vice-pirmininkas Niunka, 
Lietuvos užsienio reikalų 
komisaras Povilas Rotom- 
skis, švietimo komisaras 
Žiugžda; rašytojai Korsa
kas, Gricius 7

Sruoga, Mieželaitis, Boru
ta; artistai ir skulptoriai 
Mikėnas, Vienožinskis, Su- 
raitis; kompozitoriai ir ak
toriai.

Kalbas pasakė Paleckis 
ir Korsakas. Atsiliepda
mas, Bimba dėkojo už nuo
širdžias priimtuves.

Parama Veteranams
’ 'Daugiau kaip 10,000 lie
tuvių, demobilizuotų iš 
Raudonosios Armijos, ga- 

Vaičiūnas, vo kelis tūkstančius kar-

viu, aviu ir arklių ir dau- 
giau kaip 72 tūkstančius 
kubinių metrų malkų ir 
statybos medžiagų.

Vilniaus, Kauno, Pane
vėžio ir Klaipėdos verslo or
ganizacijos paskyrė dau
giau kaip 100. tūkstančių 
drabužio dalykų paleistiems 
veteranams ir jų šeimoms.

Miškai
Lietuvos miškai buvo 

plėšriai išnaudojami pirm
(Tąsa 5-me pusi.)

A

bus pakelta iki 90 centų.
Korporacija atmeta rei

kalavimą, kad tik unijistai 
dirbtų jos fabrikuose.

Unija Smerkia General 
Motors

Unija gamina savo pasiū
lymus prieš tokius General 
(Motors reikalavimus. Uni- 

Chungking, grd. 18. —. jos vadai pasmerkė General 
Laukiama atsidarant kon- Motors korporaciją, kad ji- 
ferencijos tarp Chiang Kai- įnai išsisukinėja nuo bendrų 
sheko (Kuomintango) par- derybų su unija ir tramdo 
tijos, chinų komunistų, De- ramų susitaikymą. Kartu 
mokratinės Sąjungos, Chinų 
Jaunimo Partijos ir nepar- 
tijinių.

Komunistų vadas genero
las Chou En-lai paskelbė 
tokius savo partijos pasiū
lymus:

Kuo greičiausiai sustab
dyt ginkluotą kovą tarp 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų ir chinų komunistų; ne
gaišuojant paskelbti 
tinus, laisvus 
rinkimus ir atsteigt 
vienybę.

CHINŲ KOMUNISTU 
PLANAS DŪLEI TAU

TINĖS VIENYBES

visuo- 
seimo 

tautos

PRANCŪZAI GELBĖJO 
ŽYDUS FRANCIJOJ 
Atlantic City, N. J. — 

Čionaitinėje Žydų Atsišau
kimo konferencijoje kalbėjo 
francūzų armijos kapitonas 
Robertas Gamzon. Jis pa
reiškė, jog vokiečiai nesu
naikino tik tų Franci jos žy
dų, kuriuos gyventojai bei 
francūzai valdininkai slėpė 
nuo nacių ir parūpino jiems 
maisto.

Viltis Žydams Tiktai 
Amerikoj ir Palesti
noj, Sako Rabinas

Į New Yorką atskrido dr. 
Leo Baeck, buvęs vyriausias 
Berlyno rabinas. Jis pareiš
kė, jog žydams nėra jokios 
ateities Vokietijoje, ir abe
jojo apie jų ateitį kituose 
(vakarinės) Europos kraš
tuose. Anot Baecko, vienin
telė žydų tautai ir religijai 
viltis tai tik Jungtinės Val
stijos ir Palestina.

Amerikoj dr. Baeck daly
vaus vajuje surinkti žy
dams 100 milionų dolerių. 
Naciai išlaikė jį pustrečių 
metų koncentracijos stovyk
loj, palaipsniui badu ma
rindami. Toje Theresiens- 
tadt stovykloje vokiečiai 
numarino 40,000 žydų.

General Motors eikvoja di
deles sumas pinigų šmeiž- 
tingiems skelbimams laikra- — 
ščiuose prieš uniją. Kovai 
prieš uniją General Motors 
naudoja pinigus, kuriuos 
korporacijai paliko kongre
sas, griežtai numušdamas 
taksus nuo didžiųjų pelnų.

Jau 4,000,000 Jankių 
Paleista iš Armijos

Washington. — Nuo ge
gužės 12 d. iki šiol paleista 
iš Amerik. armijos jau 4,- 
231,000 kareivių. Dabartiniu 
laiku dar 711,067 veteranai 
yra kelionėje namo.

(Keli milionai amerikinės 
kariuomenės dar tebėra už
jūriuose.)

MIRŠTA NUO KARŠČIŲ 
AUSTRALIJOJ

Sydney, Australija. —An
tradienį čia buvo 115 laips
nių karščio, nuo kurio mirė 
11 asmenų.

ATMESTA HAW-HAW 
APELIACIJA

London. — Anglijos lor
dų rūmas atmetė apeliaciją 
brooklyniečio Williamo Joy
ce (Haw-Haw), kuris buvo 
nusmerktas pakarti. Joyce 
varė nacių propagandą per 
Berlyno radiją.

TRAUKIA TEISMAN TE
LEVIZIJOS TRUSTĄ 
Amerikos vyriausybė pa

traukė į teismą Parmount 
ir keturias kitas judamųjų 
paveikslų kompanijas už 
tai, kad jos veikia kaip tru- 
stas televizijos (tolymatos) 
prietaisų gamyboje ir pre
kyboje.

Tokio. — Japonijos ap
švietus ministerijos valdi
ninkas d r. K. Tanaka pa
skelbė, kad japonų impera
torius Hirohito nebus laiko
mas dievu.

i
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Kun. Končius Aplankys 
Pabėgėlius

BALF’o pirmininkas, kun. Končius, 
kaip praneša Naujienos, išvyko Europon 
pabėgėlių aplankyti. Girdi, jis '‘lanky
sis daugelyje valstybių ir rūpinsis ‘iš
tremtų’ lietuvių pašalpos reikalais.”

Kadangi BALF’as pasimojo šelpti vi
sokius lietuvių tautos priešus, pabėgu
sius į Vakarų Europą su hitlerinėmis ar
mijomis, tai visai natūralu, kad jo pir
mininkas važiuotų ten ir “sustiprintų 
juos dvasioje.”

Kaip žinoma, kun. Končius buvo norė
jęs vykti Tarybų Lietuvon, bet Amerikos 
valstybės departmentas jam nedavė pas- 
porto. Dėl to kryžiokų spauda buvo su
kėlusi triukšmą. Po to, matyt, jam pa
vyko gauti pasportą vykti Franci j on, 
Vokietijon ir kitur, kur randasi nemažai 
pabėgėlių. Sakoma, jis išvykęs š. m. 
grudžio 11 d. laivu “Queen Elizabeth.”

Šis kun. Končiaus “tripas” dar sykį pa
rodo, kur stovi ir kuo rūpinasi socialistai 
su klerikalais. Jiems rūpi šelpti pabėgė
lius, — jie tam ir dirba.

Kitaip yra su Lietuvai Pagalbas Teiki
mo Komitetu. Jam rūpi karo išvarginta 
Lietuvos liaudis šelpti, tad jis pasiuntė 
savo pirmininką, Antaną Bimbą, į Tary
bų Lietuvą, kad jis ten susipažintų su 
padėtimi ir, grįžęs, padarytų pranešimą 
apie tai, kuo ir kaip Amerikos lietuviai 
gali padėti savo broliams sesutėms Ta
rybų Lietuvoj.

Vadinasi, Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas eina su lietuvių tauta, o 
BALF’as — su jos atmatomis.

Retėžiški Kiliai Prieš
Darbininkus

Jungtinių Valstijų kongresmanai ir 
senatoriai, eidami prieš darbininkus, su
manydami ir remdami visokius anti-dar- 
bininkiškus, prieš-unijinius, prieš-strei- 
kiškus bilius, deda ranką ant Biblijos ir 
sakosi, kad jie “demokratiški”, kad jie 
neina prieš darbininkus. Čia mes tik 
trumpai paminėsime kelis bilius, kurie 
yra kongrese arba senate, kurie yra re
tėžiški sumanymai prieš demokratines 
laisves.

May-Arends Bilius, kuris kongrese li
kosi sulaikytas 200 balsų prieš 192, rei
kalavo visiškai uždrausti politinį veiki
mą tarpe unijų, nelegalizuoti CIO Poli
tinio Veikimo Komitetą, kuris padėjo iš
rinkti' prezidęntu Rooseveltą. Siūlė pa
naikinti tas unijas, kurios paskelbtų 
streiką. Jis yra griežtai prieš-amerikinis, 
prieš-demokratinis, bet vis vien 1192 kon
gresmanai už jį balsavo.

Ball-Burton-Hatch Bilius reikalauja 
sustabdyti streikus, paskelbti “open- 
shop” sistemą kiekvienoj dirbtuvėj, kur 
nėra 75% į uniją organizuotų darbinin
kų. Reikalauja paversti į nieką Wagne- 
rio Aktą, ir yra atvirai nukreiptas lau
žymui darbininkų unijų.

Hobbs-Bilius, kuri dabar kongresas 
mašinaliai pravarė ir pasiuntė į senatą 
užtvirtinti. Jis unijas prilygina prie ra
ke tierių. Jis kaltina, kad būk unijos “api
plėšia” narius, kolektuodamos duokles ir 
neva po priedanga apgynimo darbininkų 
nuo unijų mokesčių paruošia dirvą visiš
kam unijų panaikinimui, nes jokia orga
nizacija negali be duoklių gyvuoti. Jis 
suteikia galimybę kapitalistams skųsti 
unijų vadus ir streikierius už turčiams 
“padarytus nuostolius” laike streiko, siū
lo bausti “kaltininkus” iki $20,000 pini- 
giškai ir 10 metų kalėjimo.

Ellender-Norton Bilius, įneštas pagal 
prezidento Trumano pasiūlymą prieš 
streikus; siūlantis 30 dienų “užšaldymą” 
pirm streikas bus paskelbtas, laike kurio 
turčiai ir jiems pataikaujanti valdžios 
organai taip paruoštų, kad darbininkų

streikui nebūtų progos būti pasekmin
gam. Jis reikalauja, kad darbininkai per 
30 dienų turi pasilikti darbe po to, kai 
kapitalistai nukapoja jiems algas, pailgi
na darbo valandas, arba išstoja prieš jų 
uniją. Pagal šį bilių valdžia gali privers
ti darbininkus grįžti į darbą, jeigu jie 
išėjo į streiką. Laike “užšaldymo 30 die
nų” nevalia vesti agitacijos už streiką, 
nevalia lapelių platinti. Ir tai yra tik 
prieš darbininkus, darbininkų unijas, bet 
pilna laisvė paliekama darbdaviams.

Štai, kokių yra bilių kongrese ir sena
te, kurie grūmoja Amerikos liaudies 
laisvėms, mūsų konstitucinėms teisėms. 
Štai, kodėl darbininkai ir visi piliečiai 
privalo siųsti savo kongresmanams ir se
natoriams protestus ir reikalauti, kad tie 
anti-amerikoniški biliai būtų atmesti.

Netiki į Amerikos “Nesikišimą”
Nepaisant, kiek turčių spauda prira

šytų, skelbdama, būk Amerikos gink
luotos jėgos nesikiša į Chinijos vidaus 
reikalus, nei Chinijos, nei kitų šalių 
žmonės tam netiki, nes gyvi faktai kalba 
ką kitą.

Indonezijos žmonės, prieš kuriuos da
bar veda karą Britanijos ir Hollandijos 
imperializmas, kurių miestelius naikina, 
kur žmones tūkstančiais žudo, netiki ir 
j Jungtinių Valstijų “nesikišimd politi
ką.”

Indonezijos respublikos premjeras Su- 
tan Sjahrir pareiškė United Press kores
pondentui, kad “Jungtinės Valstijos nėra 
neutrališkos Indonezijos reikalais.” Jis 
nurodė, kad Amerikoj išmokytus, išla
vintus ir apginkluotus hollandus Ameri
kos laivai atvežė į Javą karui prieš tos 
šalies žmones. Jis pažymėjo, kad mūsų 
valstybės sekretorius Mr. James Byrnes, 
vietoj pasmerkti britų ir hollandų impe
rialistinį užpuolimą ant Indonezijos 
žmonių, tai pareiškė sutikimą, kad bri
tai ir hollandai gali naudoti Amerikos 
ginklus, amuniciją ir kitus karo reikme
nis, tik turi nutrinti ženklus, kad tie 
ginklai ir amunicija buvo Amerikos pa
gaminti.

Kada žodžiai skiriasi nuo Amerikos 
valdininkų darbų, tai tas nieko gero A- 
merikai nesiūlo, pareiškė indonezų va
das.

Bulgarijos Liaudis Nori 
Respublikos

Bulgarijoj buvo fašistinis karalius Bo
risas, kuris, pataikaudamas Hitleriui, pa
skelbė Amerikai ir Britanijai karą, bet 
matydamas didelį žmonių pritarimą Ta
rybų Sąjungai negalėjo jai skelbti ka
ro. Vėliau jis staigiai mirė. Karaliumi 
pasiliko jo vaikas Simeonas.

Bet atėjo Raudonoji Armija. Bulgari
jos fašistų valdžia buvo nuversta. Susi
organizavo liaudies valdžia, kuri paskel
bė karą hitlerinei Vokietijai ir kariavo 
išvien su Raudonąja Armija iki nacių 
nugalėjimo.

Po to Bulgarijoj įvyko seimo narių 
rinkimai. Dabar tasai seimas susirinko 
posėdžiams. Pirmininku išrinko Komu
nistų Partijos vadą Vasilių Kolarovą.

Tuo gi pačiu kartu lauko pusėj susi
rinko milžiniška masė žmonių su ūbai
siais ir šūkiais, reikalaujanti panaikinti 
monarchiją ir įvesti demokratinės liau
dies respublikos tvarką. Bulgarijos liau
dis nenori daugiau karalių, ji nori res
publikos. ___________

Azerbaidžanas Pasiskelbė
Autonominiu

Azerbaidžano demokratiniai sukilėliai 
įveikė reakcinius Irano valdininkus, pa
ėmė provincijos sostinę Tabriz miestą ir 
suorganizavo savistovę autonominę vy
riausybę.

Vyriausybės premjeru išrinktas de
mokratinis veikėjas Jaafar Pishevari. 
Provincijos parlamentas užgyrė sudary
tą jo ministerių kabinetą ir išleido į 
liaudį manifestą.

Sakoma, greitai bus paskelbti visoje 
provincijoj nauji vyriausybės rinkimai, 
buvusios valdžios ir reakcinių dvarponių 
žemės atiduodama valstiečiams, kurie ją 
dirba. Įvedama krašte oficiali azerbai- 
džano tautos kalba, vietoj, iraniečių, įve
dama demokratinė liaudies savivaldyba. 
Provincija nenutraukia ryšių su Irano 
valstybe, bet reikalauja, kad jos teisės, 
kaipo autonominės provincijos, būtų pri
pažintos.

Irane ir Azerbaidžane viešpatavo bau- 
džiavizmo ir žiaurios priespaudos tvar
ka. Sako, kad Mr. J. Byrnes, kuris dabar 
yra Maskvoj, rengiasi prieš Azerbaidža
no naują tvarką protestuoti. Nejaugi jis 
nori, kad ten baudžiava amžinai gyvuo
tų?

Kelionė Tarybų Lietuvon
(Tąsa)

Man pilnai užteks, tik 
duokite geldą ir šilto van
dens... Užsimoku 50 markių, 
gaunu tikietą ir linksmas 
einu sau, lauksiu rytdienos 
ir šiltos vanios! Nei iš šio, 
nei iš to, jisai manęs klau
sia: Ar esate kada nors ė- 
mę suomišką vanią? Ne, sa
kau, nesu ėmęs ir nesvar
bu....

Jis nuėjo, o aš pradėjau 
galvoti: Ar vėl bus koks 
nors surpryzas?

Vakare apie penktą valan
dą užėjau į gana paprastą 
valgyklą, sakau, pabandysiu 
pavalgyti pigiau. Tiesa, 
maistą gavau prastesnį, bet 
kaina beveik tokia pat. Tik
tai čia niekas negriebia nuo 
tavęs palto ir. išeinant ne
reikią mokėt 10 markių. 
Tas jau atsimeta. Nežinau,, 
kaip tai. / galėjo būti,, kad

Rašo A. Bimba.

bis negalės būti labai dide
lės vertės. Tačiau bandysiu 
iš jos šį tą sužinoti, kaip 
šiuo tarpu Suomijos žmonės 
dirba ir gyveną. ,;

Beje, turiu ir kitą “date”. 
Policijos stotyje vizų sky
riuje susipažinau su jaunu 
vyruku, gana gerai sukal
bančiu angliškai. Jis yra 
suomiškas švedas, ženotas, 
vakarais mokinasi chemi- 
Ijos, jo žmona laukianti bei- 
bės. Ketvirtadienį vakare 
būsiu pas jį, irgi su tuo pa
čiu reikalu; patirti daugiau 
apie Suomijos gyvenimą, 

i Jis, matyt, užinteresuotas 
politikos eiga. Sakė, kad k6- 
munistar ir kairieji socialis
tai dirba išvien ir sudaro 

i kabineto daugumą. Bet apie 
tai parašysiu daugiau po 
pasikalbėjimo su juomi....

kaip tik čia, darbininkiškoje
valgykloje, gavau “desert”, 1 Lapkričio 7: Vakar kal- 
ploną riekutę saldaus keik- bėjausi su minėtąja ruse 
so, beveik visiškai paskan- moteriške, siuvėja, dukteri- 
dinto kažin kokiam baltam mi nuo didžiosios revoliuci-
skystime. Buvo du geri, jos pabėgusios šeimos. Ko- 
skanūs gurkšniai... Niekur dėl jos tėvai, su trimis duk- 
kitur deserto negavau. terimis ir dviems sūnais bė-

Bediskusuojant su nieko go? Ji sako: Prie caro jie 
angliškai nesuprantančia gyveno labai puikiai, turėjo 
patarnautoja dėl maisto, .didelį apartmentinį namą, 
prie gretimo stalo sėdinti i gyvenimą darė iš randų, 
jauna moteriškė smarkiai į I Bolševikai tą namą atėmė 
mudu pasižiūrėjo. Matyt, 
jai manęs pagailo, ar kas 
atsitiko. Užkląusė, gal aš
suprantu rusiškai. Taip, sa
kau, tik biskutėlį. Ji tapo 
man perkalbėtoja. Ji esanti 
irusė, dar nevedusi, Suomi- 
jon atvežta septynių metų 
amžiaus didžiosios revoliu
cijos metu. Esanti darbinin
kė. Galimas daiktas, kad ji 
yra aristokratiškos kilmės, 
nes dėl kokios gi kitos prie
žasties jos tėvai būtų bėgę 
nuo revoliucijos? Susitarė
me čia pat rytoj apie penk
tą valandą valgyti vakarie
nę ir daugiau pasikalbėti. 
Bet, žinoma, jai nesupran
tant nei angliškai, nei lietu
viškai, o man tiek temo
kant rusiškai, mūsų pokal-

ir į jį suleido gyventi pras- 
|čiokus. Pasibaigė jos tėvų 
i rojiškasis gyvenimas, jie 
Ibėgo užsienin nuo revoliuci- 
Į jos, kaip nuo pavietrės. Be
lgo, žinoma, tiktai “laiki
nai.” Atsidūrė Suomijoje, 
kasdien tikėjosi ir laukė 

i bolševikams galo — tiktai 
I dar viena diena, tiktai dar 
i viena savaitė! Kai kildavo 
■klausimas vaikus leisti suo- 
įmių mokyklon, tėvas atsa
kydavo: O kam reikia? Juk 
neužilgo grįšime- į Lenin
gradą! Bet dienos virto sa
vaitėmis, savaitės mėne
siais, mėnesiai metais. Pra
bėgo visa dešimts metų, gy
venant tąja laiminga vilti- 
Imi. Vaikai suaugo į vyrus 
ir moteris. Tiktai kai jau

Lietuvos Draugo Stambi 
Dovana Lietuvos Žmonėms
Per Antrąjį Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą, 

Pittsburghe, Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas nuo 
Lietuvos Draugo gavo satmbią dovaną, $1000. Priduo
damas savo dovaną, sykiu pridavė sekamo turinio laiš
kutį:

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetui:
Čia rasite tūkstantinę. Mūsų tėvų žemės Lietuvos 

žmonėms bus kiek lengviau atsigauti ir sustiprėti, po 
tų visų nežmoniškų karo-kančių ir smūgių.

Lietuvos Draugas
Nei vienas iš delegatų nežinojo,, kad tarpe jų sėdėjo 

geraširdis Lietuvos Draugas, kuris dovanojo šią stam
bią dovaną. Vardan nuo karo nukentėjusių Lietuvos 
žmonių, Komitetas dėkoja Lietuvos Draugui už šią 
stambią dovaną.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas.
. 419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Žinodami, jog darbininku kova yra ir jų pačių kova, 
veteranai, nariai United Auto Workers, CIO, užsivilko 
savo uniformas, užsidėjo medalius ir maršuoja būriu 
pikietuoti General Motors šapą miestelyje La Grange, 
Ill. Automobilistai streikuoja už pakėlimą algų 30%.

t

griovė, gatvėse duobių iš
rausė, žuvo ir žmonių. Bet 
nebombardavo tiek, kiek 
buvo laukta ir tikėtasi.

buvo per vėlu, tėvai susi- Žmonės kalbėjo, kad bolše- 
prato su ta mintimi, jog jų vikai nenori be tikslo mies- 
rojus Leningrade . amžinai tus griauti, civilinius žmo- 
yra dingęs. Tiktai iki šių nes žudyti....
dienų jų galvose ir širdyse į (Daugiau bus)
nėra dingus neapykanta .-----------------------------------
tiems, kuine jiems tą jų ro
jų sugriovė! Didžiausias 
bolševikų nusidėjimas ir 
prasižengimas, jos suprati
mu, yra tame, kad jie po
nus padarė darbininkais, o 
darbininkus ponais! Tik dar 
vienos iliuzijos jinai ir visa 
šeima laikosi: Neužilgo po 
šio karo Tarybų Sąjungoje 
sugrįšiąs kapitalizmas... Ji 
taip mano, ji tam tiki, taip 
rašo tam tikri laikraščiai. 
Socializmas negalimas daik
tas. Be kapitalistų apgeiti 
negalima. Kur, pavyzdžiui, 
jinai gautų darbo, jeigu, ne
būtų kapitalistų?

Kodėl jinai nesiženija? 
Su suomiu ženytis nei pro
tas, nei jausmai neleidžia. 

,Rusų čia yra, tiesa, bet tos 
I pačios kilmės, kaip ir ji
nai: vaikai pabėgėlių nuo 
revoliucijos. Jie dirbt tingi, 

.o latravoti mėgsta. Tai ko- 
įkia jai būtų nauda iš tokios 
ženatvės?

Kaip sekėsi gyvenimas 
karo metu? Buvo gana sun
ku, sunku ir dabar, visko 
istokuoja. Helsinkį raudo- 
Inieji lakūnai bombardavo, 
i bombos keletą pastatų ap-

Pikietams vaikščiojant prie 
šapos, šis Yale & Towne fir
mos viršininkas, Stamforde, 
bandė nauja darbą — pats 
pamaišyti pečių. Jam ir 13-kai 
kitų vyriausybė leido veikti 
šapoje. Streiką iššaukė Int. 
Ass’n of Machinists lokalai 
529 ir 1557-tas.

Irano valdžia vėl pasako
jo, kad Sovietu kariuomene 
Azerbaidžane, girdi, padė
jus tos provincijos tautie
čiams prieš Irano kariuome
nę.

ALIEJUS IR VARŽYTINES DEL JO
Mūsų žemele yra pilna viso

kių gėrybių. Tūlos gėrybės yra 
labai naudingos žmonijos gy
venime; o tūlos netur tokios 
reikšmės. Taipgi jos irgi turi 
savo laiką gyvenime. Jos būna 
reikalingos tūliems žmonėms, 
o mažai vertės turi kitiems.

Tos gėrybės arba medžiagos 
ne visur randasi. Jas laiks nuo 
laiko suranda mokslinčiai tai 
vienur, tai kitur.

Tarpe visų svarbesnių me
džiagų mūsų gyvenime, mes 
įvertiname ir dar labai 
įvertiname aliejų. Aliejus mo
derniškose šalyse yra būtinas 
reikalas turėti. Be aliejaus, iš 
kurio ir gesoliną daro, mes ne-

panijos kontroliuoja 50%; 
Jungtinių Valstijų kompanijos 
25% ir Francūzijos 25%.

Kuwait apylinkėj randasi 
apie devyni bilijonai bačkų 
aliejaus, kurį kontroliuoja 
Jungtinių Valstijų ir Anglijos 

I kompanijos ant “fifty-fifty ba
sis.” ■ ’

Saudi Arabia apskaitliuoja- 
ma penki bilijonai bačkų alie
jaus, kuris priklauso Jungti- 

jnių Valstijų kompanijoms.
Irane jau Anglijos kompa

nijos tūlose apylinkėse kon
troliuoja apie šešis bilijonus 

I bačkų aliejaus.
Jungtinių Valstijų kompa

nijos irgi lenda ten. Taipgi
galėtume važinėti automobi-: dar yra vietų Irane, ypatin- 
liais. igai, kur rubežiuojasi su Sovie-

Aliejų pradėjo vartoti ir'tų Sąjunga, apie dešimt bili- 
laivuose ir namų užšildymui. j jonų bačkų aliejaus, šituo yra 
Jis, taip sakant, pavaduoja! smarkiai susirūpinę kapitalis- 
anglį. Kur aliejaus žemėj ran- tinęs užrubežinės aliejų kom- 
dasi, prie jo ten tos šalys kim- panijos. Bet Iran buvo užimta 
ba, kurios yra galingos. trijų galingų valstybių karo

Jei galingos šalies teritori- metu, kad neprileidus hitleri- 
joj randasi aliejaus, tai, natu-miams elementams įsivyruoti 
ralus dalykas, nors kitos ša- ten. Tos galingos valstybės bu-
lys pavydi, bet jos nieko negal 
padaryti. Bet jei pasitaiko to
kios medžiagos silpnoj šalyj, 
tai žiūrėk “apekūnų” turi ga
lybes. Pavyzdžiui, paimkime 
kad ir Vidurinių Rytų-Middle 
East-padėtį. Ten yra tautelės 
silpnos. Ten daugiausiai pies- 
kynas, dykumos. Iš paviršiaus
jų žemė yra labai mažos ver
tės.

Tos tautelės yra: Syria, Le
banon, Iraq ir Iran—Persija. 
Reikia pasakyt, tos vietos yra 
biblijos atsiradimo vietos. Jas 
dabar “globoja” galingos tau
tos. Antraeilių tautų visai ne
prileidžia, arba daro visokius 
skymus, kad prašalinus jas iš 
ten, jeigu jos randasi ten. Pa
vyzdžiui, Anglija vartoja vi
sokius būdus-1—skymus, kad 
orašalinus Francūziją iš ten 
kuri buvo įsigalėjus po Pirmc 
Pasaulinio Karo. Dar neseniai 
Syrijoj įvko susikirtimas vietos 
gyventojų su Francūzijos ka
riuomene. Anglija įsikišo 
’’tvarką” palaikyti. Francūzi
jos įtekmė ten nupuolė. Angli
ja savo poziciją ten sustiprino. 
Taipgi sulaikė tuomlaikiniai 
bruzdėjimą vietos žmonių 
prieš išnaudotojus.

Ten aliejų kontroliuoja už
sienių kompanijos. Iraq’e ap- 
skaitliuojama penki bilijonai 
bačkų aliejaus. Anglijos kom

i vo : Anglija, Jungtinės Valsti- 
; jos ir Sovietų Sąjunga. Vadi
nasi, visi trys galingi talkinin- 

: kai, kurie sunaikino hitlerinį 
fašizmą. Iš fašizmo pusės pa
vojaus nėra. Bet kyla nesusi
pratimas tarpe laimėtojų. 
Mat, Anglija jau daug alie
jaus apylinkių kontroliuoja.

[Amerikos aliejaus kompanijos 
1 ilgi savo nosį ten kiša. Bet, 
kaip nurodžiau, dar apie de

lsimi bilijonų bačkų aliejaus 
i randasi žemelėj toj vietoj, .ku
ri rubežiuojasi su Sovietų Są
junga. Čia tai ir rūpi Anglijos 

[ir kartu Amerikos aliejų kom- 
: panijoms, kad nusiraudavus 
tą aliejų Sovietų parubežyj.

Ir kaip dabar atrodo, tai 
! ten bandoma sukelti suįrutę, 
[kur Sovietų Sąjunga turi savo 
įtaką. Rodosi, kad Anglija 
bando lošti tokią rolę su So
vietais Irane, kaip ji lošė su 
Francūzija Syrijoj. Bet reikia 
aiškiai žinoti, kad ‘Sovietų Są- 
junga dabartiniu laiku, tai ne 
Franci j a. Anglija neturi to
kios galios, kad ji galėtų iš
stumti Sovietus iš jų1 užimtos 
pozicijos. Tai ji bando eiti į 
partnerius su Amerika, kad 
įveikus Sovietus • Viduriniuose 
Rytuose — Middle East/

Pagyvensime, pamatysime, 
kas atsitiks! ■. '•

Pr. Jočiojoū.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Kristina Stanislovaitiene 
Patenkinta Gyvenimu 

Pacifiko Pajūryje

Sunku Pasakyti, Kokios 
Šeimos Vaikai Būtų

Kristina Stanislovaitiene. torielkinėm akėčiom suakė- 
neseniai iš Waterbury išvy- ja. Čia žmonės be traktorių 
kusi į Livermore, Califor- būtų dingę — arkliais nie- 
nia, pas ten esantį karinėj kuomet tokių plotų neapei- 
tarnyboje savo vyrą dakta- tų. Žinoma, seniau, kada ar- 
rą joną Stanislovaitį, j do- kliai ir žmogaus darbas ba
rniai rašo savo motinai apie vo pigesni, galėjo ir su ar- 
pirmuosius įspūdžius ir gy-kliais apsieiti. Bet seniau 
venimo sąlygas tenai. čia nedaug ką augindavo —

Stanislovaitienės mamy- daugiausiai tik mėsines kar
te, H. Williamson, gyvenan- ves ganė. Dabai* irgi matom

skaičius. Jinai yra CIO biz
nio vedėja, taipgi davė 20 
“pančių” kraujo Rauddna- 
jam Kryžiui. Taipgi ant pie
tų buvo Lt. Commander 
Stanley — lietuvis iš New 
York, inžinierius.

Kokį gražų jie namą turi!
Aš jiem sakiau, kad rytinė
se valstijose reikėtų turėti 
apie $30,000 pajamų į me
tus, kad taip gražiai gyven- _ v . . .
ti, liet čia galima gražiai gy- ko, kad užtenka žmogui būti

Vieni žmonės mano, kad j 
sėkmingam prasisiekimui į| 
bile ką, o ypatingai į moks
lą, asmeniui būtina esanti 
visiška ramybe. Kiti gi sa-|

klausoma ir talentingo mu
zikanto, norinčio pagauti 
kožną garso dalelytę ir pa
žiūrėti, ar jis pats negalė
tų aną šaunią muziką su
kirsti, pagerinti.

Daleidžiant, kad Helen’os 
Malone stuboje ir nebūtų
daugiau talentingų, apart 
jau žinomų trijų, tą šeimą 
vistiek reikėtų skaityti gana 
sėkminga.

Ramybės Mylėtoja
venti ir biednesniems. Mat 
čia netaip brangu pasista
tyt stuba, nereikia tiek šili
mos, o vietinis statybos sti-

sveikam ir stipriam ir tu
rėti bent vidutiniškai nor
mali škas sąlygas, kad at
siekti aukštumų bile kuria-

Darbininkėm, Šeimininkėm 
ir Našlėm Nauda iš
Soeialės Apdraudos

Soeialės Apdraudos Ak
te yra kelios apdraudos. Ta
čiau didžiuma žmonių, dar
bo žmonių, vyriausia težino 
tiktai apie vieną skyrių, 

■nes tik tuomi daugiau kam 
[teko pasinaudoti. Tuo vi
siems žinomu yra nedarbo 
apdraudos skyrius.

Kitais skyriais, didžiumai 
nepasinaudotais, nebuvu
siais reikalingais ir dėlto 
nežinomais yra dar trys:

Senatvėje apdraudos, 
Darbininkų našlėms, 
Darbininkų ir darbinin

kių našlaičiams.
Kiekvieno Apdrausto Teisė

Toms keturioms pašal
poms gauti nereikia įrodi
nėti biednumo. Prie to kož- 
nas po sociale apdrauda pa
einąs asmuo ir jo šeima turi 
teisę, jeigu tiktai laiku ir 
atitinkamoj formoj ir vie
toj pareikalaus.

Soeialės apdraudos pa
šalpas išmoka be klausimo 
jūsų turto ar neturto.

Prašome įsitėmyti — iš
mokės, jeigu pareikalausit. 
Tame tai yra ir reikalas 
apie tas apdraudas ką nors 
žinoti. Kadangi soeialės ap
draudos raštinės yra aprū
pintos1 patarnautojais tik iš
mokėjimui reikalaujamų ap- 
draudų, o ne jieškoti jos 
reikalingų. Tos raštinės ne- 
j i e š k o , kad kas atsi
imtų tuos jiems priklausan
čius pinigus.

Vyriausybė aprobuoja, 
kad gana, jeigu yra įstaty
mas, nusakąs tokias darbi- 

ininkui teises; jeigu yra įs
taiga, iš kurios jis turi tei
sę gauti. O kada ir ką jis 
turi teisę gauti, patsai žmo
gus turėtų žinoti.

Pašalpiniai Skyriai
Kitais, labdarybės pama

tais palaikomais prie socia- 
lės apdraudos skyriais yra 
pagalba neregiams, ligų ka
muojamiems, šiaip jau la
bai biednoms šeimoms ar ne
apdraustiems senukams ir 
kitokios.

Tų šalutinių pašalpų ga
vimui jau reikia įrodyti, 
kad žmogus biednas, kad jis 
kitų įplaukų neturi ar ne 
pakankamai teturi. Dėl tų 
šalutinių pašalpos trupinių 
gavimo neužtenka asmeny
bės įrodymo, bet dar tyrinė
ja, ar žmogus tikrai tokios 
pašalpos reikalingas. O kur 
tyrinėtojai šališki, tai dar 
gali ir kokio dvasiško ar 
s v i e t i š ko politikieriaus 
liūdymo reikalauti.

Štai Kas Pernai Gavo 
Apdraudos

Pernai, 1944 metais* iš 
soeialės apdraudos fondų 
buvo išmokėta pašalpos virš 
milijonui asmenų (1,120,- 
000). Bendras išmokestis 
per mėnesį siekė $246,000,- 
000. Apie 60 nuošimčių tų 
išmokesčių pasiėjpė mote
rys. v

Gavėjuose buvo didelis 
skaičius moterų, kurios nu
stojo dirbti sulaukusios 65 
ar daugiau metų. Net 135,- 
000 buvo žmonos jau nusto
jusių dirbti vyrų, irgi su
laukusios 65 ar daugiau me
tų amžiaus. Kitos ,123,000 
buvo našlės su nepilnameč. 
vaikais. Taipgi duota para
mos 326,000 vaikų, kurių 
jtėvai mirė ar dėl senatvės 
(sulaukę 65 metų ar dau
giau) apleido darbus. Ir 
duota parama 69,000 seny

vų našlių, kurioms suėjo 65 
ar daugiau metų.

Taigi, daugelis moterų, 
daugeriopose gyvenimo pa
dėtyse turi teisės gauti ap
draudos, bet ne visos perei
kalauja. Beveik vienintelės 
pagalbos, kurių pareikalau
jama laiku ir išrenkamos vi
sos, tai vaikų, visiškai liku
sių našlaičiais. Nelikus kam 
jų auklėjimo lėšas padengti, 
jais rūpinasi vyriausybė, 
tad jinai išjieško ir jų iš
laikymui galimus gauti do
lerius ir centus iš visų šalti
niu, v

Pavėluoja Reiko.lauti
Gi daugelis pasenusių, ap- 

našlėjusių, skurde su vai
kais gyvenančių jaunų naš
lių nežino, kad turi teisę 
gauti mokestis iš soeialės 
apdraudos, nejieško. O pas
kui jau būna per vėlu gauti 
apdraudą.

Pavyzdin, pasenęs gali 
gauti apdraudą nuo suėji
mo 65 metų. Bet jeigu jis 
paduos prašymą tik už trijų 
metų, jis ar jinai tik nuo to 
laiko ir tegaus paramą. Ir 
niekas negrąžins už tą pra
eitą laiką pavėluotų gauti 
mokesčių. Grąžina pavėluo
tus prašyti mokesčius ne už 
daugiau, kaip 3 mėnesius. 
Panašiai yra ir su kitais ap- 
draudų skyrių išmokesčiais.

M-tė

Kalėdos Vaikams
Prisiminus trūkumą ir 

brangumą kiek tiek naudin
gesnių daiktų, šiemet nepir
kčiau nieko to, be ko dar ga
lima šiaip taip apsieiti, Ne
svietiškas yra lupimas ant 
visko.

Jeigu pirkčiau, tai tik 
vaikams —jie taip nekal
tai tiki į Kalėdas, taip 
džiaugiasi smukmenomis, 
kurios jiems mažiems atro
do didelėmis. Taipgi pirk
čiau kare nukentėjusiems 
tą, kas būtų naudinga, jei
gu dar galima įpirkti.

Pravartu įsitėmyti, kad! 
žaislų ekspertai pataria su-| 
žinoti, ko vaikai nori ir, pa
gal geriausią išgalę, pritai-! 
kyti dovanas prie jų noro, i 
Jeigu mergaitė nori lėktų-1 
vo ar kokios mašinos, ne
duokite jai lėlės — duokite 
kokį mechaniškai intriguo
jantį dalykėlį. Jeigu berniu
kas nori lėlės, duokite jam 
lėlę.

žodžiu, lai vysto būsian
tis žmogus savo talentus, 
savo polinkius taip, kaip jis 
nori. O tą, ką mes norime 
jiems įteikti, neteikime prie
varta, bet draugiškuos pa
sikalbėjimuos bandykime su 
žadinti susidomėjimą ir pa
tirti, ar vaikas turi tam po
linkio. A.

7 liūs labai gražus. Gėlės au- me pasimojime.
Iš atžvilgio į šeimas taip-! 

; pasakyti —< 
yra linksmų ir sėkmingų| 
mažų šeimų, yra sėkmingų 
didžiųjų.

Jauna ir sėkminga radio 
aktorė Heleri Malone, chica- 
gietė, viena iš devynių duk- 

nė apsakyt, i terų šeimoje, kartą šitaip 
kiek jie kvietkų turi. Pasky- pasakojo apie sekmadienio 
nė mums figų nuo jų med- popietį namie:
zio. Figos, citrinos ii oi an- “Kas nors leidžia visu 
ziai^ neturi sezono, bet nuo-^ garsumu' NBC Symfoniją 
lat žydi, nuolat auga irnok-|per racp0 tremtiniame kam- 
sta, nors lapkritis ir g'ru°-i baryje. Dviem kambariais 
dis, tai geri ausis jų menuo. įOpau koridoriaus girdisi 

Karosai' čia gyvena nuo pats karščiausis, vėliausis 
1929 m. Jinai paeina iš Mas-1 džiazas. Koridoriuje mano 
sachusetts — jos motina ten jauniausia sesuo praktikuo- 
tebegyvena. Jie turi gražią i ja baletą. Aš skaitau balsiai 
suaugusią dukterį Eugeni- savo rolę virtuvėj, o kas 
ją. Duktė baigus Universi-į nors kitas skambina Šopeną 
ty of California. I pianu saliond.”

Pietums mums davė lau-! Triukšmo — triukšmelio 
kines antis, kurias pats Ka-:kupinas namas. Tikriausia 
rosas nušovė. Jis važiuoja! šiame name popiečiu sal- 
medžiot kas šeštadienį iridžiai nenusnaustum. Vienok 
sekmadienį ir vis parsiveža | iš minėto atpasakojimo at- 
po tuziną mažiausia. Jie tu-1 rodo, jog tuose namuose 
ri “freezer locker.” Ko ne-j esama mene sėkmingų žmo- 
gali suvalgyti tuo kartu,-nių. Kitaip nevaidintų žy- 
padeda tame šaldytuve ii- miose radio programose, ne- 
gesniam laikui. I skambintų Šopeno, nešoktų

Taipgi parodė mums sa- ■ baleto.
vo nuimtus “movies” apie TZ~ 
ančių šaudymą. Labai įdo
miai ir maloniai praleidom 
su jais popietį.

Vaikai — Paul ir Euge
nijus — žada pas Mačių ap- 

Kalėdas, tai

ga visą žiemą, tai visada ] 
gražu. Man davė parsivežt gi sunku kasti Huntington L, L bandas mėsinių karvių ga- tokiu gražiu fueh-

ir su mumis pasidahnt! tais nantis ant žalios zo es kaip ;j kokiu Mbuvau pirmiau 
!v ^±,.K®’'ate,na 11arsCiai zole.1tdT mačiusi, o čia jos lauke au- 
n aitimos di augės patyti- ga, tas karves nuvaroj kai- Tajp • tur6io krūm„
mais. i nūs, kur visuomet drėgniau

Lapkričio 26, 1945 jr jos gali rast sau žolės.
iBet dabar, kaip sužėlė žolė, 

laišką jas atvarė ant lygesnių, že-
Brangi Mama,

Gavau tamstos
, v _  _ , ■ , — • • jmesnių vietų.

Taipgi čia labai daug au
gina vynuogių. Mes prava
žiuojam sodus tęsiantis per 
mylių mylias —kiek akys

kauskam už gerus linkėji-j 
mus.

Aš labai džiaugiuosi, kad; 
čia atvažiavau. Ir man ir 
Bobby ir Jonui smagiau, užmato.’Bet ne tokiom, kaip 
kad mes sykiu galim gyven-!mes turim> tomjs “Califor- 
ti. Stuba maža, čysta, nau-jnia grapes.” Iš ju daro ra
ja — man nėra tiek darbo,; zjnkus ir vyną, 
kiek buvo namie. Nėra nė _ ___1
furneso, —tik gasu šildy- ’nafaukštfkainai — nelabai 
tuvas. Teisybė, valgis gana ................
brangus ir viskas kitas taip 
pat, bet šiuom tarpu galim; cVastaf‘Range7ToliaTrrry- 
ir mažų lėšų užtekt. Laivy- -------- - -
nas užlaiko krautuvę, kur 
mes gaunam biskį pigiau, 
tai aš ten nuvažiuoju, nors 
ir randasi už 7 mylių nuo 
mūsų. Bet walnuts, kurie 
čia miestelyje kaštuoja 50 
centų svaras, ten tik 38 cen-: j^ško' žemos 
tai. Mėsa taipgi keletą cen- vjetos ' 
tų ant svaro pigiau. Taipgi ipass.” Mes" 
čia krautuvėse yra “sales i Donner pass. 
tax” po 2 ir pusę cento ant.miausj emigrantai vyko iš 
dolerio, o laivyno krautuvėj: ryti n ių valstijų į Kaliforni- 
nereikia “sales tax mokėti., ją, jje nežinojo kelių nei nie- 
Mes taipgi galim valgyti Ii-> ko. Viena grupė per 
goninėj — kaštuoja tik po v č ] a j rudenį atvy- 
25 centus ypatai, o gaunam Į prje Donner Pass ir 
labai gerai pavalgyti. Tai j 
mums, nėra taip brangu,! 
kaip civiliniams žmonėms.

Čia vanduo labai kietas. 
Visuomet turiu pirma 
“washing soda,” kad 
minkštint.

Šalnos bus tik apie 
lė^as ar sausio mėnesį, 
bar čia žiema pasirodo lietu
mi. Per vasarą viskas, kas 
neliejama, išdegė visai, visi 
laukai buvo rudi, bet nuo 
spalio pradeda lynoti, tai lig 
šiol jau viskas žalia. Dabar 
čia aria laukus ir sėja ja
vus. Pjaus gegužės mėnesį. 
Aria su traktoriais, su tom.

Aplink šį miestelį pusėti-
• n sz . • ’i' i . Y 1 j

statūs ir vis žole apaugę, 
bet vistiek kalnai. Vadinasi

tus yra tikrai dideli kalnai 
— vadinasi Sierra Nevada. 
Per juos važiavom vykstant 
Kalifornijon. Per juos va
žiuojant reikia sekti 
krantus. Mat, per 
upės padaro vagas 
0___  ____ > vietos

tai. Mėsa taipgi keletą cen- yietos vadinasi

upės 
kalnus 

—jos 
ir tos 

mountain
važiavom per 

Kada pir-čia krautuvėse yra

įdėt
su-

Ka-' 
Da-

Forma 795 turi 6 motyvus 
skirtingo dydžio.

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

ga. Taipgi turėjo krūmą 
poinsettias net 15 pėdų 
aukščio ir kožna šaka su žie
du. Negaliu

!negalėdami per kalnų snie- silankyt per 
'gus pereiti, turėjo ten apsi- ir tamstai teks juos pa
stoti. Apie trys ketvirtada- matyt. 
liai tų pakeleivių išmirė per 
ta žiemą dėl stokos valgio ir 
gyvenimo vietos.

Mes jau perskaitėm trum 
i pą Kalifornijos istoriją.
Kaip ispanai ją apkoloniza- 
vo — pirmiausiai franciš- 
konais minyškais. Jiems ge
rai vedėsi. Jie indijonus pri
sijaukindavo, kad jiems dir
btų ir ištaisė gražius sodus 
vynuogių, paimu, figų ir kt. 
vaisių, taipgi augino karves 
mėsai. Bet mėsos tuo laiku 

* (1830) nebuvo galima nie- 
ikur parduoti, nes nebuvo 
būdo nuvežt niekur, nebuvo 
geležinkelių, nebuvo ledo, 
nebuvo nei Panamos kana
lo, reikėdavo vežti aplink vi- 

jsą Pietų Ameriką su vėji
niais laivais, tad negalėda
vo mėsos sunaudot daugiau. 

| kiek patys ten gyvenantieji 
įgalėjo suvalgyt. Paskersda- 
i vo tūkstančius karvių, turė- 
i davo didelį balių, valgydavo, 
kiek galėdavo, bet parduoda
vo tik taukus ir kailius, ku
iliuos išdirbdavo. Taip pat 
ir su buffalos. Jų nušauda
vo labai daug, bet tik kailį 

arba 
o

Su pagarba, 
K'i is t ina S t aneslo w

Kas liečia tuos, kurie 
klausėsi simfonijos ir džia- 
so, sunku spėti. Kartais ra
dio visais garsais leidžia 
kurčias, kartais norįs kai
mynams pasirodyti, turin
čiu radio ar muzikos mylė
toju,-kartais norintis įkyrė
ti kaimynams ir gal praša
linti iš sekamos stubos ar 
apartmento. Tačiau būna

WWW>r- •>
■a < -

nulupdavo dėl “rug”, 
karietoj kelius užsiklot, 
kūną palikdavo vilkams ir 
lapėms suėst.

Kartais nueinu Bobby iš 
mokyklos parsivestu ir ma
tau vaikus, kurie ajškiai ro
do savo meksikonišką ir in- 
dijonišką kilmę — tamsūs, 
plačiais veidais, juodom 
akim ir juodais, labai tie
siais plaukais. Bet jų nebe
daug.

Vakar buvom užkviesti 
ant pietų pas Karosienę — 
turbūt esi apie ją Laisvėj

Architekto braižinys, paruoštas per Eggers ir Hig
gins, atvaizduoja 16-kos aukštu Alfred E. Smith Me
morial Bildingą Šv. Vincento ligoninės, kokią planuo
ja budavoti New Yorko mieste pagarbai buvusio gu
bernatoriaus. Smitho paveikslas matosi kamputyje brai
žinio. Po visą šąli vedamas vajus tam tikslui sukelti 
aukomis tris milionus dolerių nuo visokių pažiūrų, iš 
visų tautinių grupių, kaip kad ligoninė tarnaus viso
kiems žmonėms. Matomasis ant bildingo prieangio kry
želis, ir ligoninės pavadinimas aiškiausiai liudija, jog /k
Smithas buvo katalikas. Liudija, kaip negražiai apsi- 
melavo tie Brooklyno lietuviai socialistai, kurie lietuvių 
organizacijų susirinkimuose pravardžiavo Smithą “žy
deliu.” Pravardžiavo už tai, kad jis buvo Russian War 
Relief garbės pirmininku, stojo už teikimą pagalbos 
Tarybų Sąjungos žmonėms, kartu ir Lietuvai.

Šeimininkėms
Dar Apie Kalakutą
Nuvalytą kalakutą eks

pertai nepataria laikyti na
miniame, paprasto spaudi
mo šaldytuve ilgiau 24 va
landų pirm kepimo, nes yra 
pavojus sugadinti.

Kepti vidutinio karščio 
pečiuje, 325 iki 350 F. laip
snių, pamažu, ant grotelių 
atidengtoje blėtoje. Lėtas 
kepimas mažiau išdžiovina 
sultis, nereikia laistyti.

Kepimui laiko užleidžia 
nuo 20 iki 30 minučių per 
svarą, priklausant nuo kie
tumo. Svoris skaitoma pri
kimšto. Prikimštas svers 
apie tiek pat, kiek svėrė nu
peštas, bet dar neišvalytas.'

Kemšalo imasi po apie 
puoduką per svarą išvaly
to kalakuto.

K emsalas ( V i (Iždiniam )
Astuoni puodukai duonos 

trupinių,
Sukapotas svogūnas, 
Puodukas ištirpyto svies

to ar kitų riebalų
Kiaušinis

Pusantro puoduko van
dens ar buljono.

Atmieravus duonos tru
pinius į bliūdą, įbert porą 
šaukštų druskos, paprastų 
pipirų pagal skonį, taipgi 
sage ar poultry seasoning 
(specialių paukštienai kvap
snių pipirų). Sudėt rieba
luose biskį pašutintą svogū
ną, sumaišyt; paskiau dadėt 
kiaušinį ir kitą skystį (ma
žiau ar daugiau, pagal rei
kalą). Gerai išminkyt ir 
kimšt kalakutą. Galima- ir 
atskirai kepti. N.

Kailinius visuomet laiky
kite tamsoje. Dažyti, o taip 
pat ir natūraliai kailiai šiek 
tiek maino spalvą nuo švie
sos ir saulės.

Blizgučiai prie išeiginių 
parėdų dabar yra madoj. 
Tačiau svarbu pritaikyti 
prie drabužių. Perkrauti 
krūvomis blizgučiai nustel
bia ne tik drabužį, bet ir dė
vėtoją. Pavyzdin, eilė karie- 
lių tiks gerai tik ant nuogo 
kaklo arba ant vienodos, 
gražmeniškai neišsiuvinė- 
tos suknelės.

Citrinos sunkos padeda 
nuimti nuo rankų daržovių 
įrudintus plėtmus, taipgi 
abelnai baltina odą.

New Yorko generalinia
me pašte jau dviem savai
tėm pirm Kalėdų buvo susi- 
kuopę penki tūkstančiai laiš 
kų, adresuotų Šventajam 
Claus, į North Pole. Labai 
daugelis vaikų prašo sugrą
žinti Daddy iš karo tarny 
bos.

Jaunuolėms ir smulkios fi
gūros moterims forma 9480 
gaunama 11 iki 17 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y.
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Ketvirtas puslapis
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SULAUŽYTA MEŠKERĖ
Rašo Antanas Biliūnas

nupiauti žmogui koją, na, tai ir nūpiauni, 
abejingai įmeti ją į krepšį, — ir baigta. 
Nes jeigu karo ligoninėje žmogus saugo
tum savo jautrumą, tai negalėtum dirb
ti, negalėtum kenčiančiam žmogui padėti. 
Žinau, tai žiauru, bet logiška ir būtina.

Taigi, nutarėm nupiauti vaikui abi ko
jas. Bet ar jūs žinote, draugai, kas tai 
turėjo padaryti? Ar jūs žinote? — Tai 
aš . .. Taip, tai aš ... Aš išmokau šalta
kraujiškai piaustyti kareivius, nes tai 
buvo kareiviai, kurie kovojo ir rodė savo 
didvyriškumą baisiausiais ginklais, o čia 
gi buvo vaikas, basomis kojomis mindęs 
ir gesinęs tą ugnį, kuri degino ne tik mū
sų mokyklas, bet ir visą mūsų kraštą. Ir aš 
turėjau tas kojas nupiauti, nes to reika
lavo vaiko gyvybė, brangesnė už kojas. Ir 
nuploviau, nuploviau su baisiu vidaus 
verksmu, nors ranka mano nesudrebėjo, 
ir iš akių ašaros neplūdo: ketvirtus me
tus esu kareivis.

Tačiau vaikui kojų nupiovimas nie-* 
ko nebepadėjo: saulei patekėjus, jis mirė. 
Prieš pat mirtį, jis dar atgavo sąmonę, 
bet buvo rimtas ir ramus: nesimeldė, ne
šūkavo ir nesidraskė, kaip kartais pada
ro net ir seni kareiviai. Jis tik tyliai pa
klausė aplink jį susirinkusiųjų, kur yra 
ir ar sugrįš jo tėvelis. Į šį klausimą jam 
niekas nieko negalėjo atsakyti, ir visi nu
liūdę tylėjo. Tada berniukas dar tyliau 
paklausė:

—O kur yra mano meškerė?
Dabar kiekvienas ir visi puolėme jam 

aiškinti, kad jo meškerė yra padėta toje 
mokykloje, kurią jis ta meškere gynė ir 
apgynė.

Vaikas dėkingai nusišypsojo, giliai at
siduso, užsimerkė ir ... daugiau nebe- 
atsimerkė: jis mirė.

Karo gydytojas nutilo: liūdna didvy
riško vaiko gyvenimo istorija buvo baig
ta. Tylėjo ir jo draugai, ir atrodė, kad 
kiekvienas jų savo širdyje statė garbės ir 
meilės paminklą tam drąsiam ir didžiam 
berniukui, kuris mirė dėl kaimo mažos 
mokyklos.

■ (Pabaiga)
—Tėvelį pavogė ... fnokyklą užde

gė ... ūūū, gyvatės ...
Paskui nurimo, pakėlė akis j mokyklos 

pastogę ir nusišypsojo: mokykla buvo iš
gelbėta: ugnies nebebuvo matyti. Bet 
tuo tarpu vėl pasigirdo artėjantis motoro 
urzgimas. Vos spėjo vaikas pagriebti že
mėje gulėjusią meškerę, o jau vienas ka
reivis nušoko nuo mašinos ir greitais 
žingsniais ėjo prie vaiko. Matyt, nuva
žiuodami kareiviai atsigręžė ir, pamatę 
prie mokyklos bėgantį berniuką, suprato 
jo tikslus ir sugrįžo jo nubausti.

Vaikas nebėgo: bėgti buvo vėlu. Jis 
stovėjo ir laukė. Bet kai kareivis buvo už 
keleto žingsnių nuo jo, jis pasiryžo: žai
bo greitumu jis nutvėrė už meškerės kar
telės laibgalio, apsuko ją sau aplink gal
vą ir taip kirto meškerės drūtgaliu vokie
čiui per veidą, kad net meškerės kartelė 
lūžo pusiau.

Vokietis apstulpo ir paslėpė veidą del
nuose. Tuo pasinaudojo berniukas ii* pa- , 
sileido bėgti paupin. Bet buvo jau per vė
lu: antrasis kareivis skubiai paleido au
tomato ugnį, ir drąsusis berniukas, su
šaudytomis ir sutrupintomis kojomis, 
griuvo ant upės kranto.

Tačiau kareiviai mokyklos antrą kar
tą padegti nebebandė: gal būt, priešo 
baimė, gal būt, gėda vaikiško smūgio 
juos nuvijo nuo mokyklos tolyn, vis į Va
karus.

Sužeistą vaiką žmonės surado tik kitą 
dieną. Atgaivino, aprišo žaizdas, šio to 
paklausinėjo, o kai vaikas apalpo, ir at
sirado kaime mūsų ligoninė, atnešė jį 
mums.;

Vaikas buvo labai silpnas. Reikėjo 
skubios pagalbos, ir mes nutarėm, žinot, 
ką mes nutarėm? — nupiauti vaikui 
aukščiau kelio abi kojas.. . Kitokios iš
eities nebebuvo. Taip, lengva nutarti, bet 
nelengva nupiauti. Tiesa, žmogus prie 
visa ko pripranta. Pripratau ir aš: be
dirbdamas karo ligoninėj, pasidarai vi
sam kam abejingas ir nejautrus — ir 
žmogaus kraujui, ir jo kančioms. Reikia

LaisvS—-Liberty, Lithuanian’ Baily i > -, -
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žiūrint fašiątų dayomą visokių 
kliūčių, žmonių buvo ir paša
linių, kurie galėjo nueiti pas 
fašistus, bet nenuėjo. Buvo ir 
aukos renkamos pagalbai Lie
tuvos žmonių.

Aukotojų vardai seka:
Kaškiaučiene (daktaro 

žmona) aukavo $15.
Po $5: M. žolynas 

Kaškiaučius.
V. Shimkienė $3.
Po $2: F. A. josmantai, V. 

O. Žilinskai, G. Kairis, P. Ra
moška, S. J. Gergeliai, F. F. 
Shimkai ir O. Labašauskienė.

Po $1: K. Arlauskas, K. 
Gluobis, A. Glaubičius, Zalio- 
nai, P. Maršonas, J. Abraitis, 
M. Kisielienė, M. Pakštienė, 
E. Bitinienė, A. Krosienė, J. 
Sikorskis, Ch. Kondzik, Ch. 
Dumčius, A. Pličkaitis, A. Ka- 
letka, B. Kušlienė, E. Churins- 
kienė, V. Glaubičius.

Po 50 centų: W. Evtush, J. 
Milius, J. Tauškus ir V. Kos- 
ko.

Smulkių 70 centų. Viso su
rinkta $64.10. Prakalbų išlai
das — $11.15 — išėmus, viso 
lieka LPT Komitetui $52.95.

Varde komisijos, tariu šir
dingą ačiū aukotojams, kalbė
tojams, aukų rinkėjams: F. 
Shimkienci, V. Glaubičiui, A. 
Josmantienei ir P. Ramoškai; 
taipgi pirmininkui M. žolynui 
už geros tvarkos palaikymą.

Kearny, N. J.
Bandė Pakenkti Prakalboms

Gruodžio 9 d. atsibuvo pra
kalbos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, 134 Schuyler 
Ave. Prakalbas surengė LLD 
136 ir LDS 168 kuopos. Pui
kiai pavyko.

Lietuviški fašistai, kaip tik 
įmanydami prakalbom darė 
kliūtis ir kenkė; kaip tik jie 
sužinojo, kad mūsų prakalbos 
šioj dienoj įvyksta, tai jie ant 
greitųjų sušaukė ant Davis 
Ave. savo mitingutį, neva Chi- 
cagos suvažiavimo raportams 
išdubti. Taipgi patelefonavo į 
Kearnės policijos stotį, įskūs- 
dami, . kad “bolševikai laikys 
mitingą ir prakalbas, kuriose 
darys planus sukelti revoliu
ciją“ ir “betvarkę“ ir labai 
prašė atsiųsti policiją ir už
daryti svetainę ir neleisti 
mums laikyti prakalbų. Dalį 
neprotaujančių lietuvių jie su
klaidino ir nusivedė pas save.; 
dar juos daugiau apmulkinti: 
Taip pat policija buvo atėjus, 
bet čia tie nabagėliai fašiste-' 
liai labai skaudžiai pralaimė
jo. Du slaptosios policijos na
riai rengimo komisiją apklau
sinėje, bet jiems viską išaiški
nus, jie tik nusijuokė ir pasa
kė: “skundas yra nepama
tuotas ir kvailas, susirinkimą 
galite laikyti, mes 
kliudysime.

Vadinasi, policija 
resnė ir apdairesnė,
taviški bjaurybes fašistai.

Kalbėtojais buvo J. Gasiu- 
nas iš 'Brooklyn© ir Dr. J. Kaš
kiaučius iš Newark©. J. Ga
silinas kalbėjo Lietuvos, De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimo ir abelnai pasauliniais 
reikalais. Pabaigęs savo kal
bą, perskaitė rezoliuciją Chi- 
nijos reikalu. Rezoliucija ta
po priimta vienbalsiai. J. Ga- 
siunas čia pirmu kartu kalbė
jo, bet publikai labai patiko 
ir, kiek teko nugirsti, visi gy
rė, kad geras kalbėtojas.

Dr. J. J. Kaškiaučius kal
bėjo sveikatos klausimais. 
Kalbėjo gana ilgai, bet žmo
nės ramiai užsilaikė ir aty- 
džiai klausėsi, nes patarimai 
apie sveikatą buvo svarbūs. 
Buvo ir klausimų, į kuriuos 
kalbėtojas gražiai atsakinėjo.

Publikos buvo nemažai, ne-

jums

negu

«

Lowell, Mass

ir Dr.

ne-

do- 
lie-

LOWELL, MASS
Kas Naujo Bus Naujų Metų 

Bankiete?
reginys bus visiems daug ma
lonesnis !

šiame bankiete jau tikimės 
ir veteranų gražų būrelį turė
ti.' O šalia visko, bus ir kito-

bėjimui, kokia nors graži gru
pė brangių tolimesnių svečių 
pas mus dalyvauja. Veikiausia 
ne kitaip bus ir šiemet, — ne
tikėtinai kas nors atvažiuos.

Mes ruošiamės kuo geriau
sia, kad žmogus už $1.50 bi
lietą būtų patenkintas visapu- 

kio jaunimo prie muzikos pa-|siškai. O katrie pas mus yra 
žaisti, kurie bus pas mus la-;jau pirmiau dalyvavę tokiuo- 
bai gerbiamais svečiais. Taigi iSe bankietuose, visuomet paša

lnotų tas ir sudarys svečiuose labai j kys, kati lowellieciai tuomi 
i puikiai pasižymi. Jeigu norite

Lietuvių Piliečių Kliubas!
nuo pat savo susiorganizavimo 
kas met rengia puikius bam 
kietus užbaigimui senųjų ir 
pasitikimui Naujų Metų.

Bet jau per keletą ___v
mūsų tokie parengimai buvo; puikų ūpą vakaro bankietinė 
rengiami vis liūdnu, — labai jo sueigoje, kur sveikins nau- ■ daugiau mūsų sekretų sužino- 
nesmagiu laikotarpiu, tai bai-jjąjį rytmetį 1946 m. j ti., skaitykite Laisvę.
saus ir ilgo karo laiku. Į Gi muzikai© programa irgi i j m. Karsonas.

± . .... j pradėta iš kalno rūpintis. Tad ____________G> šiemet jau skaisčiau , |iū(lėti b. (lfi) to nickam n(,rei.
mums saulutė šviečia, šiemetik-s Peiping.—Vidurinės Chi-
pasitikimas Naujųjų Metų bus) vienas |abai sva,.bus nume- nijos valdovas apdovanojo 
daug linksmesnis, nes pasauli-įrig -au u^tikrintas. Tai bus di- ordenais amerikinius gene
lis fašizmas, nors bent mūšių , (}e|_ naujanybg visiems sve- eolus Rockey, Wortoną, Jo- 
laukuose, jau sulaužytas u į čiams> ka,p vietiniams, taip ir nesą ir kelioliką kitu oficie- 
fasistines organizacijos nors apylink-g lietuviams. 'rių bei lakūnų "
dalinai pakrikdytos. j žinau tikrai, kad tai bus di-Į

Sugrįžo, taip sakant, taikos į delei didžiumai dar pirmą 
kart regėta ir girdėta. Tad ir 
noriu viską sekrete palaikyti. į 
Bet nežinau, ar užteks kantry
bes viską slaptai užlaikyti iki 
Naujų Metų!

Mes drąsiai tikimės turėti 
svečiu iš kur nors iš tolimes
nių kolonijų, Kadangi kiek
vienais metais, mūsų nusiste-

Raudonasis Kryžius Stengsis 
Surinkti $100,000,000

Washington. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius pasis
kyrė 1946 metams surinkti 
savo reikalams 100 milionų 
dolerių, kaip praneša jo 
pirmininkas Basil O’Con
nor. Raud. Kryžiaus vajus 
bus kovo mėnesį.

Kadangi prez. Trumanas 
padarė pastabą prieš savi- 
valdinę komunistų armiją, 
dėl to vienas chinų komu
nistų vadas pareiškė:

“Chiang Kai-sheko val
džios kariuomenė lygiai 
taip pat yra tik vienos jo 
partijos armija.”

Man ir šiandien dar vaizduo
jasi tie puikūs raportai iš ko
lonijų, išduoti Antrajame De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
me, lapkričio 23-24 dienomis, 
Pittsburgh, Pa.

O kadangi man reikėjo nu
rašinėti delegatų kalbas, tai ta 
proga teko dar daugiau kreipti 
dėmesio į delegatų raportus. 
Tat tie raportai dar giliau įsi- 
briežė mano mintyse. Tai pui
kus atspindis mūsų pažangiųjų 
lietuvių didžiojo darbo šelpi
me savo tėvų krašto, Tarybinės 
Lietuvos žmonių!

Lowellio delegatas drg. J. 
Blažonis (nes man teko atsto
vauti tiktai LLD 7-tą Apskri
tį) irgi turėjo kai ką raportuo
ti, bet jis nusprendė geriau 
laiką sutaupyti. Tad ir nera
portavo, ką turime nuveikę 
Lietuvos žmonių pagalbai. 
Daug ir nėra kuomi pasirodyt, 
•sulyginus su kitų didesnių ko
lonijų darbais. Vienok kai ką 
padarėme, nors ir su mažomis 
spėkomis, šiais metais esame 
sukėlę, kaip ir pirmesniais me
tais, nemažai pinigais, ir pa- 
siuntėm 1,188 svarus surinktų 
drapanų ir kelias dešimt porų 
čeverykų. čia neskaitau to, kas 
buvo atlikta pereitais metais. 
Tik žinau, kad buvo dar geriau 
pasidarbuota šalpimo darbe.

Anais metais buvo daugiau 
drapanų pasiųsta, daugiau pi
nigais sukelta ir mūsų draugių 
gražių mezginių numegzta. Tad 
šis atsibuvęs Suvažiavimas tu
ri mus vėl iš naujo sužadint 
prie ūpingesnio darbo Lietuvos 
pagalbos klausime.

Dabar mūsų visa pažangioji

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

kolonija smarkiai ruošiasi prie 
didžiojo bankieto pasitikimui 
Naujų Metų. Bet gi tuo pačiu 
laiku teikia pradėti ruoštis ir 
prie vėlesnio gero parengimo 
Lietuvos šelpimo tikslui. Tai ir 
bus pradžia geresnio veikimo 
1946 metams. Reikia vėl atsi
šaukti į geraširdžius žmones, 
kad aukotų panešiotus drabu
žius Lietuvos žmonėms. Dra
bužiai ir čeverykai labai reika
lingi, ypač 
moj.

Kas ką 
draugai ir
Lietuvių Piliečių Kliubui, 338 
Central St. čia yra stotis dra
panų rinkliavos.

J. M. Karsonas.

dabar,

galite 
draugės,

šaltoj žie-

paaukoti, 
praneškite

New York. — Trūksta 
kūrenamojo žibalo.

G VI N K KANČIAS

STRĖNŲ GĖLOS 
štai švarus, naujas būdas liuosuot 
paprastą strėnų grėlą. Johnson’s 

, , . Hack Plaster! Lengvina skausmą,
j sustingimą, {veržimą. Jautiesi pui- 

k>«i! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

l   i
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(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
I Tel. Virginia 7-4499 J

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
.Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

ii

Telef. HUmboIdt 2-7964

Namų Savininkai!

VALANDOS:

doleriu. Kiti J. V. ir Anglijos vir-

TELEPHONE
STAGG 2-5048

tai- 
vis- 
pa- 
Te-

VICTORY 
L LOAN

NOTARY 
PUBLICVICTORY BOHO 

DOLLARS HELP 
HOSPITALIZED 

WOUNDED VETS

laikai. Nors iki tikrosios 
kos dar toli gražu, tačiau 
tiek jau kitokioje dvasioje 
sitiksime Naujus Metus,
vai ir motinos, broliai ir sese
rys, kaip ir jaunosios poros 
didžiumoje sveikinsis jau be 
ašarotų blakstienų, bet su ma
lonia šypsą veiduose, šitokis

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

g_8 Sekmadieniais nėra valandų.
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i Pasiniatykite Su Lietuviu Stogdengiu
‘ VINCU KRIAUČIŪNU

I
Jei jūsų namui reikia 
naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja • pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per - 
stogą varva, paveskite mūsų

• ? patyrusioms stogdengiams, i“ 
f o jie suras priežastį ir tuo-

I
jau pataisys mažais kaštais, g

Senus Namus Apdarome šingeliais 
Ir Jie Atrodo Kaip Nauji į

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alcala Industries
355 Union Avė. cor. Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreeh 4-0758

Po kelių menesių derybų, valstybes sekretorius James !. Byrnes pasirašo sutar
tį, kuria paskolinama Anglijai keturi bilionai dolerių. Kiti J. V. ir Anglijos vir
šininkai tėmija pasirašymą. -

A >
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Liūdesio valandoj kreip- 
kites prie manęs dieną H? 
ar naktį, greit suteiksi- 0a 
me modernišką patarna- 
vimą. Patogiai ir gražiai U? 
moderniškai įruošta mū- 0a 
sų šermeninė. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti. 0a

1113 Mt Vernon St 1 
i’IIILADELI’HIA, PA ®

Telefonas Poplar 4110

660

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru- Ember Fuel Co., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

fejtt A?(šs
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Penktas puslapis

ĮVAIRIOS žinios 
IS LIETUVOS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Tarybinės valdžios įsisteigi- 
mo, o vokiečiai okupantai 
ypač verktinai sunaikino 
miškus.

Taigi neseniai įvykusiame 
miškų darbininkų susirinki
me Kaune paaiškėjo, kad 
1946 metam planas leidžia 
iškirsti tiktai 2,600 hekta
rų sveiko miško. Be to, bus 
iškirsta 700 hektarų nesvei
kų medžių. (Hektaras yra 
apie pustrečio akro.) Me
džiai daugiausiai bus nau
dojami trobesiams atstatyt.

Plytinė
Vejami iš Gelgaudiškio, 

vokiečiai apardė tenaitinę 
plytinę ir išsivežė didelę da
lį jos įrengimų. Tai buvo 
viena didžiausių Lietuvos 
plytinių. Per metus ji paga
mindavo 3 milionus plytų 
ir milioną koklių ir stoginių 
čerpių (dokalkų). Dabar 
plytinė atsteigta ir vėl dir
ba. Skaičiuojama, kad šie
met ji pagamins 800,000 
plytų, 300,000 koklių ir sto
ginių čerpių.

Sveikatos Aptarnavimai
Nuolat auga skaičius į- 

staigų, kurios aptarnauja 
motinų ir kūdikių sveikatą. 
Atidaryta naujos kūdikiams 
įstaigos - lopšeliai Marijam
polėje, Ukmergėje ir Šiau
liuose.

Sveikinimai ir Aukos 2-rajam 
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimui
(Tąsa)

Bridgewater, Mass.
Sveikindami Demokratinių 

Lietuviu Suvažiavimą, mes čia 
norime pažymėti, kiek mes jau 
paąukavom pagalbai ' Lietuvos 
žmonių per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą. .’Kovo 3/ 
1944 m., per direktorius dėl 
pundelių $100. Liepos 29, 1944, 
šėrininkų suvažiavime $500. 
Sausio 27, 1945, metiniam šeri-’ 
ninku suvažiavime $1000. Lap-, 
kričio 2, 1945, direktorių susi
rinkime , nutarta siųsti delega
tą į Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą ir nutarta pasveikin
ti suvažiavimą su $£00. r ,Viso 
sykiu $1800. ' !'

Velijam geriausių pasekmių, 
suvažiavimui.

Bridgewater Workers Coop. 
<4 ssociation

Nashua, N. H.
Mes sveikinam Demokratinių 

Lietuvių Suvažiavimą ir linki
me padaryti geriausius nutari
mus darbo žmonių naudai ir 
Lietuvos žmonių pagalbai. Mes 
prisidedam nors su maža auka 
suvažiavimui. LDS 28 kuopa 
aukauja $5; ALDLD 42 kuopa 
$10; Lietuvai Gelbėti Draugija 
$10. Viso $25.

Delegatas V. Vitkauskas

Easton, Pa.
Pasveikinimas ir aukos An

tram Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui nuo Eastono ir 
apylinkės lietuvių darbininkų. 
Aukavo: L. Tilvikas'$7. V. Da- 

■* nielius $5.50. Po $5 aukavo:

Elizabeth, N. J.
ALDLD 54 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suvažia
vimą su $10 auka.

Philadelphia, Pa.
šiaurinės Dalies Lietuvių Re- gg 

publikonų Susivienijimas svei-į 
kiną Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą su $50 auka.

. , Cleveland, Ohio.
ALDLD 15-tas Apskritis svei

kina Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą su $10 auka.

Elta

$20,000 Už KOJĄ
Jersey City. — Priteista 

Johnui J. Sickleriui, 10 me
tų vaikui, $20,000 atlygini
mo iš Shell žibalo kompani
jos, kurios trokas nulaužė 
jam koją.

Wilkes-Barre, Pa.
ALDLD 43 kuopa 

Demokratinių Lietuvių 
vinią su $10 auka.

sveikina
Suvažia-

Baltimore, Md.
ALDLD 25 kuopa 

Demokratinių Lietuvių 
žiavimą su $25 auka.

sveikina
Suva-

Trūksta 26,000,000 naujų 
vyriškų “siūtų” amerikie
čiams.

Brooklyn (Ridgewood), N.Y.
ALDLD 55 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suvažia
vimą su $5 auka.

Gen. MacArthur siūlo įra
šyt spaudos laisvę Į taikos 
sutartį.

Number g. — Amerikos 
prokuroras teisme prieš na
cių vadus nurodė, kaip jie 
stengėsi sunaikint krikščio
nybę.

Detroit, Mich.
Mes LDS 86 kuopos 

sveikinam Antrą Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su maža 
auka $4.50. Delegato negalė
jom 'pasiųsti, nes nebuvo kam 
apsiimti.

Draugiškai,
N. Belunas, sekr.

nariai

Nanticoke, Pa.
LDS 4 kuopa sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą su $5 auka.

Grand Rapids, Mich.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugija sveikina Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą su 
$25 auka.

Saginaw, Mich.
J. Lingevičius sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą su $1.50 auka.

New Britain, Conn
V. Yokimienė s 

mokratinių Lietuvių Nuvažiavi
mą su $5 auka.

ikina De-

To Direct State
March of Dimes

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Los Angeles. — Paleistas 
armijos lakūnas Julius F. 
Sokol nušovė buvusią savo 
pačią, jos myletinį ir pats 
nusižudė.

Brooklyn, N. Y.
Vincas Skuodis sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $20 auka. Jonas Gužas 
sveikina su $5 auka. S. Sasna 
sveikina su $5 auka.

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

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠERO 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 serų ir tai reikia greit atlieti. Kurie 
finansiniai įšgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną šėrą.
Siųsdami už Šerus pinigus, čekius ąr money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

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

Rinkunas, J. Berukštis, A. 
Švėgžda, F. Malkaitis. $3.50 au
kavo J. Zabotko; $3 S. Shar
key $2.50 S. Rinkunas. Po $2: 
S. Danielius, F. Martinkus, V. 
Kaulius, K. Straus, V. J. Stan
kus. Po $1: P. Mataitienė, V. 
Unikauskas, S. Matonis, C. 
Stankus, J. Adams, T. Adams, 
O.

Paterson, N. J.
ALDLD 84 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo dalyvius ir linki kuo- 

. j geriausio susitarimo svarstant 
I dienotvąrkį, o taip pat nutari
mų pravedimą gyvenimam

Kad priduoti musų linkėji
mams daugiau svarbos, mes 
sveikinam Suvažiavimą su ma
ža auka $15.

Su draugiškais linkėjimais,
Pius Dennis

Šlapikienė, E. šlapikiūtė, 
Abakon, J. Stukanas. Po 

et.: F. Urba, A. Abakonienė. 
Drilingas aukavo $3. Viso

$66.
Aukas rinko S. Sharkey, K. 

Abakon, F. Malkaitis ir V. J. 
Stankus. Tai bus mažosios lie
tuvių kolonijos kukli auka nuo 
karo ir nacizmo nukentėjusiem 
Lietuvos žmonėms.

V. J. Stankus

Chicago, Ill.
Demokratinių Lietuvių Su

važiavimui aukos per L. Pru- 
seiką. S. Mačėnas, Tacoma, 
Wash., aukavo $5. Walter Bis- 
kupaitis, Chicago, $5; Jonas 
Jurgilas, Chicago, $5; Smitai, 
LaPorte, Ind., $5; Bacevičiai, 
La Porte, Ind., $3; G. Mickus/ 
Chicago, $2; Jankauskienė, La 
Porte, $1; P. Baltutis $6; J. 
Kaminskas $1.

Detroit, Mich.
LLD 188 kuopa sveikina 

trą Demokratinių Lietuvių 
važiavimą ir linki kuogeriausių 
pasekmių, prisidedama su ma
ža auka $5.

Draugiškai,
A. Varaneckienė, sek r.

An-
Su-

San Francisco, Calif.
Mes San Francisco lietuviai, 

negalėdami pasiųsti delegato, 
sveikinam Antrą Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su $15 
auka. LLD kuopa aukavo $5; 
po $1: V. Sutkienė, A. Shultz, 
V. Burda, W. Jacobs, Mr. ir 
Mrs. Mijat. K. šilkaitienė 70c. 
Po 50c: A. Baronas, J. Kėbli
nas, J. Kazlauskas, A. Dėmi- 
kis, M. Hoffmanienė, M. Ba
ronienė, P. Chapas, F. Straus. 
F. Leming 30c. B. J. Sutkus.

uddy, Pa.
LDS 157 kuopos nariai svei- 

Demokratinių Lietuvių 
3uvažiavimą. Aukavo sekamai: 

ir Ig. Strelčiunai $3; U. Na- 
"ajienė $3; M. Savukaitienė 
33; A. Medaika $2. J. Grdvich 
31. Viso $12.

kiną

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugi- 

a sveikina Demokratinių Lie- 
uvių Suvažiavimą su $500 au
ta.

i . •

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

Worcester, Mass.
Amerikos Lietuvių Literatū

ros Draugijos moterų kuopa, 
"urintį 70 narių, vienbalsiai 
ižgyrus šaukimą Demokrati
nių Lietuvių Suvažiaviipo, iš
rinko delegate savo narę A. 
Vasilienę, per kurią ir sveiki
name suvažiavimą su»$25 au
ka.

Mūsų linkėjimas suvažiavi
mui, tai surasti būdus geres
niam susisiekimui su Lietuvos 
žmonėmis, sužinoti jų svar
biausius reikalus, o mes vi
sais galimais būdais remsime 
juos, 
lę.

kad palengvinti jų buk

li. Janųlienė, Seki*.

■ ■ .‘A'.

pasirašiusios 
Klubo nares 
Demokrati-

Cicero, III.
Mes žemiau 

Moterų Pažangos 
sveikinam Antrą
nių Lietuvių Suvažiavimą su 
$5 auka, paaukodamos kiek
viena po $1: A. Dočkienė, M. 
Valaitienė, E. Klastauskienė, 
A. Staskienė, A. Stasaitienė.

Brooklyn, N. Y.
Aido Choras sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su *$TTr>auka.

Scranton, Pa.
SLA 143 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą su $5 auka.

LLD 38 kuopa sveikina su 
$5 auka.

L.T.P.K. sveikina su $25 au
ka.

. Eva ■ Geležauskienė sveikina 
suvažiavimą su $5 auka.

Detroit, Mich.
Antram Demokratinių Ame

rikos Lietuvių Suvažiavimui.
Detroito Lietuvių Kliubas 

susirinkime spalio 28 d., 1945, 
entuziastiškai užgyrė / Antrąjį 
Demokratinių Amerikos • Lie
tuvių Suvažiavimą ir vienbal
siai nutarė jame dalyvauti pri- 
siunčiant du atstovus.

Išvystymui našesnio sušel- 
pimo mūsų tėvams, broliams 
ir seserims nacių sugriautoj 
Lietuvoj, —

Planingai mobilizacijai 
Amerikos lietuvių į bendrą 
frontą su visais šios šalies de
mokratiniai nusistačiusiais gy
ventojais kovai’ prieš reakciją 
ir už geresnį ekonominį gyve
nimą susidarys daug išlaidų.

šiam tikslui mes aukaujam 
iš iždo $25.

Nariai susirinkime sumetė 
$29. Viso $54.

Geriausios kloties Jums, šio 
istorinio Suvažiavimo daly
viams!

Detroito. Lietuvių Kliubo 
Valdyba:

Pirm. A. Straigis
Ižd. P. Jenuok.

Cleveland, Ohio.
L.D.P. Draugija 

Demokratinių Lietuvių 
žiavimą su $10 auka.

sveikina
Suva-

Pittsburgh, Pa.
ALDLD 4-tas Apskritis svei

kina Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą su $10 auka.

Akron, Ohio
Siunčiame gerus linkėjimus 

Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimui. Linkime 
pravesti gerus tarimus. Taipgi 
prisidedam su $10 auka, 

j------
Bayonne, N. J.
L.A.U. Klubas sveįkjija

mokratinių Liėtuvįų Suvažiavi
mą su $10 auka ir linkime 
kuogeriausių pasekmių.

A. Lukaitis, Sekr.
(PW$ąų pus)

De-

Louis A. Wehle

Louis A. Wehle iš Roches
ter, N. Y., paskirtas New Yor- 
ko valstijos pirmininku 1946 
metų March of Dimes vajaus, 
kaip praneša Basil O’Connor,

gos. March of Dimes vajuose 
surinktos aukos eina i Natio
nal Foundation for Infantile 
Paralysis—įstaigą kovai prieš 
vaikų paralyžių. Vajus bus 
nuo sausio 14-tos iki 31-mos.

WILLIAM A. PLŪDO 
pakeltas Adam Hat Stores 
veikiančiuoju vice-prezidentu, 
vieton pasitraukusio Harold 
E. Lustig. Elias Lustig yra fir
mos prezidentu. Kitais virši
ninkais Maxwell L Schultz ir 
Robert Tankoos. Firma tikisi 
įsteigti dar 1,000 Adam Hats 
agentūrų prie jau turimųjų po 
visą šalį.

TSooS *.*.*.<

Lawrence, Mass
Palaidojome Brangy Draugą, 

Antaną Aleksonį

- Gruodžio 8 dieną, -anksti 
ryte, mirė Antanas Aleksonis, 
sulaukęs vo,s penkias dešimts 
metų amžiaus. Velionis gimė 
ir augo, iki 17 metų amžiaus, 
Ricielių kaime, Seinų apskr., 
Suvalkų rėdyboj. Būdamas 17 
metų amžiaus atvyko į šią ša
lį, 1912 metais, ir visą laiką 
išgyveno Lawrence.

Keliolika metų atgal susi
tuokė su Eva Pauliukoniute, 
tai yra, su jaunesniąja seserų 
Pauliukoniučių, kuriodvi anais 
laikais buvo plačiai pagarsėju
sios puikiu dainavimu dueto 
darbininkiškuose parengimuo
se.

Velionis paliko dideliam šir
dies skausme ir nuliūdime gy
venimo draugę Ęvą ir -sūnų 
Arnoldą, 11 metų amžiaus. 
Taipgi keturis brolius, Petrą, 
Lawrence, o Mateušą, Praną 
ir Joną Lietuvoj ir dvi seseris, 
Anną Balu kas ir Maro Alek
sonis, taipgi Lietuvoj.

Gruodžio 10 dieną velionio 
kūnas buvo palydėtas iš Law
rence į Haverhill Lietuvių 
Kooperatyves kapines ir lais
vai palaidotas. Prie kapo d. 
A. Taraška pasakė atsisveiki
nimo kalbelę. Lydėjo apie 20 
automobilių, viso apie šimtas 
draugų ir draugių.

Antanas buvo tykus, bet 
nuoširdus, teisingas ir nuola
tinis veikėjas ir rėmėjas dar
bininkiško judėjimo. Lawren
ce nebuvo suloštas tas veika
las, kuriame jis nebūtų lošęs 
varbios rolės. Kaip čia gyvavo 
Liaudies Choras, jis visą lai
ką jame priklausė, dainavo ir 
veikė. Taipgi priklausė prie 
Lietuvos Sūnų Draugijos, Pi
liečių Kliubo, Lietuvių Litera-

j
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MAGUIRE INDUSTRIES
INCORPORATED 

1437 RAILROAD AVE. 
BRIDGEPORT, CONN. 

REIKALAUJA

DIE MAKERS
KURIE YRA PATYS GERIAUSI—

TAIPOI

TOOL IR DIE DESIGNERS
SU MAŽIAUSIA 5 'metų PATYRIMO

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ
CHERRY ST."

NEAR BOSTWICK AVE.
BRIDGEPORT, CONN.

(300)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMŲ MAŠINŲ
OPERATORES

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA

DUODAMA UNIFORMOS

>

— KREIPKITĖS —

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

(299)

■

1

OPERATORĖS
Patyrusios prie sijonų ir sporto drabužių .

CALIFORNIA SPORTSW/ZAR * 
135 West 36th Street, N. Y. C. .7

(2MĮ 5

ir aukojo 
Pagalbos

būdamas

Lietuvai 
Teikimo

mokėjo

klausimu, 
“Draugai, 
kitiems ir

Siuvamų Mašinų Operatorės
PATYRUSIOS

VIENA IR DVIEM ADATOM - 
GUZIKŲ IR SKYLIŲ SIUVĖJOS 

TAIPGI RANKINES FINIŠERKOS
KREIPKITĖS

PHILIP RANDOLPH, Ine.
409 OCEAN AVE., 

JERSEY CITY, N. J.
(296)

f

i

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. |85. 
Krcipkitča tarp 4 ir 6 P.M.

INGE. 69 Pine St., New York Oity.
<X)

K

$

tūros Draugijos, Maple Parko 
Bendrovės. Ir mirė būdamas 
Maple Parko Bendrovės iždi
ninku.

Visada skaitė ir rėmė darbi
ninkišką spaudą. Net sirgda
mas rėmė 
per Liet. 
Komitetą.

Sveikas
pritiktizvisur, pajuokavoti my
lėjo ir labai mylėjo draugiš
kumą; būdavo, per susirinki
mus kaip, pasitaikydavo ki
tiems draugams karščiau susi
kirsti vienu ar kitu 
Antanas sakydavo: 
nusileiskime vieni 
būkim draugiški!”

Šermenys buvo labai įspū
dingos ir pavyzdingos: visą 
laiką kupinai pilna buvo lan
kytojų, grabas skendo daugy-; 
bėj puikiausių gėlių. Nežiū-■ 
rint, kad laidotuvės įvyko dar
bo dienoj, kad kūnas buvo ly
dimas iš Lawrence’o į Haver
hill, palydovų skaičius siekė 
iki šimto. Vadinasi, Lawren
ce’o pirmeiviai lietuviai tinka
mai ir gražiai suteikė pasku
tinį patarnavimą savo ilgų me
tų brangiam draugui.

Netekę Antano, greitai pa
jusime didelį trūkumą mūsų 
veikime; draugijų valdybose, 
komisijose, o labiausia sceno
je. Niekas negalėsime taip 
tinkamai užpildyti jo vietos.

Velionio gyvenimo draugė 
Eva, brolis Petras ir kiti gi
minės labai tinkamai aprūpi
no ir priruošė šermenis ir ki
tas paskutines pareigas. Tin
kamai priėmė ir pavaišino pa-

lydovus, sugrįžusius iš kapi
nių.

Lai tau, Antanai, būna leng- 
I va šios šąlies žemelė, o mes, 
likę, tavęs, tavo darbų, tavo 
idėjų niekada nepamiršime.

Evai, sūnui Arnoldui, bro
liui Petrui ir kitiem giminėm 
reiškiame didžiausios užuojau
tos šioj begaliniai širdžįąi 
skaudžioj valandoj.

Rep.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro susirinkimas įvyks 
gruodžio 20 d., 8 v. v. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime. — 
Casper. . (294-295)

i

4
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■
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Paul

BAYONNE, N. J. . *
ALDLD 212 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio 19 d., 7:30 v. v. Kliu- 
bo salėje, 2 W. 22nd St, Draugai, 
šis susirinkimas yra svarbus, būti
nai būkite. —P. Janiūnas, sekr. •

(294-295) , L
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NewWko^i^fellnioi
Vaistininkas J. Patašius 

Sveikino su Šimtine
Pranui Bukniui pagerbti va

karienėje, praeitą sekmadienį, 
daugelis svečių dalyvių buvo 
pasirengę sveikinti jį su nusi
pirkimu vieno arba keleto na
mo bendrovės serų. Bet ka
dangi tuo reikalu nebuvo spe- 
ciališkai kalbėta, tai taip vis
kas ir praėjo.

O v ištiek vaistininkas J. Pa
tašius, sveikindamas Buknį, iš
sitraukęs šimtinę įteikė vakaro 
pirmininkei, p a s a k y damas, 
kad tai bus už keturis namo 
bendrovės šėrus.

Tai buvo labai gražus žes- 
tas.

Tą patį vakarą argentinie- 
tis Venckūnas įsigijo Laisvės 
bendrovės šėrą.

Na, o monte) lietis J. Raila, 
išvykdamas namon, pirko na
mo bendrovės du šėrus už $50.

Visiem Svarbu Palyginti 
Tų Suvažiavimų Darbus
Mažiau mėnesio laikotarpiu ponai tam suvažiavimui visaip 

Amerikos lietuviai turėjo tris, kliudė? Kas ten dalyvavo? Kas 
suvažiavimus. i nutarta?

Dėl ko ne vieną suvažiavi
mą?

Kas vertė ir toliau verčia lie
tuvius pavirsti tais pasakėčioj 
atvaizduotais vėpliukais — gul
be, lydeka ir aukštyn skrendan
čiu paukščiu vieton veikti ben
drai tautos gerovei?

Kas ir dėlko tarnauja sveti
miems Dievams ir tuomi žūsta 
tautai, neriasi sau virvę ant 
kaklo politiniu atžvilgiu?

Dėlko vieni ponai traukė į 
Washingtona pabaliavoti su ki
tais ponais, o dėlko antrieji 
traukė Chicagon? Ko jie tenai 
jieškojo? Kokie jų tarimai?

Dėl ko demokratiniai lietuviai 
važiavo į Pittsburgh^ ir dėlko

Tie ir tolygūs klausimai bus 
aiškinami šio penktadienio va- 

į karą, gruodžio 21-mą įvykstan- 
' čiame masiniame mitinge, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo sa
lėj. Dalyvaukite! Išgirskite ge
rus kalbėtojus aiškinant lietuvių 
tautos gyvybinius interesus ir 
pasiklausyk.it gražių Aido Cho
ro dainų. Prakalbose girdėsime 
Dr. Kaškiaučiu, Kva Mizarie- v f c
nę, Matą solomską, Rojų Miza- 
rą.

Visus kviečiame. Visų prašo
me pasidarbuoti už šio mitingo 
sėkmingumą. Rengia ir kvie
čia —

Deniokratinės Liehivių, 
Or(/aniza rijos.

t

Mūsų Veteranai Maršuos 
už Parvežimą Kariškių

šį šeštadienį per pietus, 1:30 kaip žinia, gales sugrįžti tik
vai., gruodžio 22-rą, Brooklyn© 
centralinėje dalyje, Fulton St.,' 
įvyks demonstracija už atida-! 
vimą žmonėms to, ką jie laiko!

tada, jeigu pasaulyje bus tai
ka, jeigu mes nesikišime į iChi- 
nijos vidaus reikalus.

Į demonstraciją kviečiami 
visi. Demonstrantų pirmose ei-

brangiausiu — už taiką, už su- ■ ]§se eis veteranai, tame skai- 
grąžinimą jų vaikų. O vaikai, čiuje ir grupė lietuvių veteranų.

Moterų Atydai j . - - -
Ketvirtadienio vakare, 20I 

gruod., kaip 8, bus Mot. Kliu
bo metinis susirinkimas, kuria- ■ 
me bus išduota raportai iš i 
Pittsburgh© Suvažiavimo, iš! 
vietos sveikatos department© I 
skyriaus, sąryšyje su krūtinės ■ 
X-Ray traukimu; delegačių! 
rinkimas į LDLD vietos ap- i 
skričio konferenciją ir, svar-1 
biausiai, tai bus sekamiems! 
metams Kliubo komiteto išrin-1 
kimas. Kaipo į metinį susirin
kimą, visos narės yra prašoma 
dalyvauti ir nesivėluoti, kad 
susirinkimas būtų galima lai
ku užbaigti.

Kliubo Pirmininkė, K. P.

Adm fhhev Atlankė 
Williamsburgu

Pereit0 penktadieni atlankė 
New York© miestą admirolas 
Halsey, buvo miesto garbės 
svečiu. Miesto vyriausybinin
kai ji iškilmingai sutiko La- 
Guradia lėktuvu stotvje ir 
nėr Brook Ivną nulvdėjo i 
M’n°tn S°l© o iš ten i sveči’O 
r)°gz"'bt; pokili vieš
butyje Waldorf-Astoria.

Š’ kartą garbės svečias pra
važiavo ir per mūsų Williams
burg* su jo ištaigomis — Un
ion Avė., pro mūsų Lituanica 
Aikštę. l ietuviu Piliečiu Kliu- 
ba ir kitas čia esančias įstai
gas.

Green Bus Linijų streikas 1 
Queens apskrityje sulaikė 
daugeli mokiniu nuo mokyklų 
pirm žiemos švenčių. Didžiu
ma mokyklų yra per toli pės
tiems nueiti.

KEISTA!... ŽIAURU!...
SENSACINGA!...

PARAMOUNT'S judis, dijotąn nuogą na- 
rodti žmogaus sielą . , . beplepėdamas 
penkias neatlaidžiaa . . . neužmirštamas 
dienas . . . tiesiog iš galingų puslapių 
sensacingosios, daugiausiai pirktos kny
gos. apie kurią milionai kalbėjo dreban
čiomis pakuždomis!

Ray Milland • Jane Wyman

“THE LOST WEEKEND”
su PHILIP TERRY 
HOWARD Da SILVA

, DORIS DOWLING
ir šauniais vaidintojais!

DABAR RODOMA

RIVOLI -'T'

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL

Šį trečiadienį, 19 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, pas drau
gus Misevičius, 115 Montauck 
Avė., įvyks Literatūros Drau
gijos 185 kp. susirinkimas. 
Nariai, kurie tik galite, malo
nėkite atsilankyti. Šiame susi
rinkime turėsime valdybą iš
rinkti sekantiems metams.

V. Paukštys.

Pirmadienį pribuvo kelioli
ka mažų laivų su keliolika 
tūkstančių kariškių.

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

Pereitą šeštadienį Laisves 
ofise lankėsi draugai Žilinskai 
iš Kearny, N. J. Jie atvežė la
bai daug drabužių Lietuvos 
žmonėms. Pinigais pridavė 
$52.95.

Reikia pasakyti, kad drau
gai Žilinskai labai tankiai at
vyksta į Brooklyną su drabu-
žiais ir finansine pagalba Lie
tuvos žmonėms. Už jų gražų 
pasidarbavimą LPT Komite
tas tariame jiems širdingą 
ačiū!

MIRĖ
Joseph Deltuva, 54 m. am

žiaus, gyveno 276 Stagg St., 
Brooklyne, mirė gruodžio 17 

i d. Kūnas pašarvotas grab. J. 
I Garšvos koplyčioj, 231 Bed- 
i ford Ave. Laidotuvės įvyks 
! gruodžio 20 d., šv. Traicės 
j kapinėse. Velionis paliko nu
liūdime moterį ir tris sūnus. 
Laidotuvių pareigomis rūpina-

I si grab. J. Garšva.

Kviečiami Ne Vien Sen
berniai, o ir Visi Kiti
Praeitą sekmadienį, Brook

lyne, Pr. Buknio bankiete, d. 
P. Bečys oficialiai užkvietė 
brooklyniečius dalyvauti pas 
svetinguosius greatneckiečius 
Naujų Metų sutikimo bankie
te, palikdamas L. reporteriui 
pluoštą tikintų. Reporteris sa- 

i kė, pasistengsiąs sumobilizuo
ti būrį senbernių ir atvykti į 
Great Neck’ą.

—Pasistengkite įmaišyti ir 
kitokios publikos, ne vien sen
bernių, — sako Olga Lukaus- 
kaitė, nugirdusi drg. Bečio su 
reporteriu pasikalbėjimą. — 
Ypatingai, jei jūsų Aido Cho
ras nerengia savo barikietą, tai 
lai šis bus oficialia jūsų cho
rui užkvietimas dalyvauti su 
mumis, nes rengėjuose, apart 
kitų trijų draugijų, yra Great 
Neck© Choras Pirmyn, tai bū- 

,.tų malonu, jei jame dalyvautų 
broliška Aido Choro atstovy
bė.

Bankietas įvyks pirmadienį, 
gruodžio 31 d., 7 vai. vakare, 
Kasmočiaus svetainėje, 91 
Steamboat Road, -Great Neck, 
N. Y. Įžanga $2.50. Bus val
giai, šokiai ir, žinoma karšti 
vieni kitiems linkėjimai, gal su 
bučkiais, sutinkant Naujuosius 
Metus.

Į bankietą bilietus galima 
gauti pas J. Byroną. Matykite 
jį šį penktadienį Aido Choro 
pamokose, Laisvės svetainėje, 
8 vai. vakaro, arba vėliau, tą 
pat vakarą, Liet. Am. Pilie
čių Kliube, kur Aido Choras 
pildys programą prakalbose.

Česniene Jau Namie
Mrs. Mary Česna, paslydi

me buvus susižeidus, sveiksta. 
Jau randasi namie, 380 So. 
3rd St., Brooklyne.

Iš Kriaučių Metinio 
Susirinkimo

Gruodžio 12 d. įvyko kriau-
čių metinis susirinkimas. Pir
mininkas V. Zaveckas, atida
ręs susirinkimą, perskaitė die- 
notvarkį, kad yra visa eilė rin
kimų į unijos įstaigas. Kad, 
kaip paprastai, reikėtų paskir
ti daugiau maršalkų, bet šian
dieną nėra reikalo maršalkų 
skirti, kadangi jau yra visi at
stovai išrinkti į unijos įstai
gas. Tas kriaučiams buvo ga
na įdomu, pradėjo viens kito 
klausinėti:

—Kaip tai, kas nors turi 
slaptus susirinkimus kriaučių 
tarpe ?

—Taip, — atsakė kitas.
Ant vietos paaiškėjo iš tūlų 

kriaučių, kad smetonininkai iš 
vakaro, gruodžio U-tą, North 
5-tos bažnytinėj salėj turėjo 
savo susirinkimą. Tame susi
rinkime jie išsirinko savo at
stovus į visas unijos įstaigas. 
Pasirodo, kriaučiam nebus rei
kalo susirinkimus lankyti ir 
organižacijo reikalus rišti. Tą 
viską atliks grupė politikierių.

Taigi, demokratiniai kriau- 
čiai turite pagalvoti, ar bus 
ant toliau gerai, kad dabar 
leidžiama organizacija skal
dyti ir nariai skirstyti į poli
tikieriams patinkamus ir ne
patinkamus. Demokratišku at
žvilgiu žiūrint, tas neleistina 
daryti, unijoj nariai yra visi 
lygūs. Kriaučiai turite visi ži
noti, kas mūsų organizaciją 
pradėjo draskyti ir narius 
skirstyti į grupes. Laikui bė
gant iš to bus visiems nesma

negalėjęs to darbininko sugrą
žinti į darbą. Sako, jeigu lie
tuvis delegatas būtų buvęs, tai 
tas darbininkas būtų buvęs su
grąžintas į darbą.

Taip, tas žmogus yra rusas : 
ir progresyvis žmogus. Kaži- Į 
mierui tik dėl to jis i)’ nepatin
ka. Mano supratimu, nėra 
skirtumo tarpe lietuvių ir ki
tataučių delegatų, visiems 
įvyksta nemalonumų dirbtuvė
se. Juk ir Ch. Kundrotai bū
nant delegatų irgi buvo pana
šių įvykių, kaip pas Diržį, kur 
rankovių dūrikas ir kitas dar
bininkas buvo išmestais lau
kan. Nejaugi mūs delegatas 
lietuvis Kazimieras tuo laiku 
buvo rusas ?

Buvo atneštas sumanymas 
iš Pild. Tarybos susirinkimo 
pavaišinti dirbtuvių pirminin
kus su vakariene ir gėrimais. 
Tą sumanymą lokalas vienbal
siai priėmė. Dirbtuvių pirmi
ninkai ir komisijos turi gana 
darbo. Jiems tenka gerokai 
padirbėti laike pikniku tikie- 
tus platinti ir taip dalykus 
tvarkyti dirbtuvėse.

Antras P. T. atneštas suma
nymas pakelti dubeltavai al
gas P. T. nariams ir kitiems 
unijos įstaigos darbininkams. 
Tą sumanymą lokalas irgi 
vienbalsiai priėmė. Pamąsčiau 
sau, jeigu demokratinė lokalo 
valdyba būtų buvusi ir būtų 
oasiūliusi sau dubeltavai pa
kelti algas. Tai komunistai bū
tų atsiėmę liežuvio nagaikų. 
Bet jiem, Smetonos likučių

plauko žmonėm, dubeltavos 
algos yra reikalingos.

Lokalo pirmininku išrinktas 
Glaveckas, nors buvo paste- <
beta, kad Glaveckas buvęs 
vienoj dirbtuvėj formanu ir 
pagal unijos taisykles negali 
būti jokiu viršininku be 5 me
tų. O Glaveckas yra įstojęs j 
mūs uniją 1943 metais. Tas 
rodo, kad turi palaukti 3 me
tus, pakol galės užimti vietą 
unijos įstaigoj. Tačiau dabar 
mūsų lokalo valdyboj gali būti 
ne tik formanas, bet ir pats 
bosas todėl, kad lokalo susi
rinkimai būna dveji. Vienam 
susirinkime, bažnytinėj salėj, 
išrenka valdybą, o į lokalo 
susirinkimą atneša gatavą val
dybą užtvirtinti.

Delegato Buivydo pats ra
portas buvo iš dirbtuvių sto
vio. Pasirodo, pas kriaučius 
dar vis yra stoka mechanikų, 
ypatingai rankinių kriaučių ir 
geresnių operatorių. Po šven
čių būsią dar blogiau su me-

I chanikais, nes atsirasią dau- 
igiau darbų. Raportavo, kad 
kriaučiai gauname pakėlimus 
algų, sykiu ir mokestį už šven
tes. Į skaičių apmokamų įeina 
Kalėdos ir Nauji Metai. Koks 
bus kuriem algų pakėlimas, 
dar nėra aišku, nors delegatas 
prisiminė, kad nuo 12 iki 20 
nuošimčių. Pasirodo, ne visi 
lygiai gausime. Tie pakėlimai 
algų įėjo galion nuo gruodžio 
10 d., .bet kada iš tikro tą pa
keltą mokestį gausime, dar 
nėra žinios. .

J. Stakvilevičius.

Jean Darling ir Eric Mattson žymiose rolėse muzi- 
kališko veikalo “Carousel,n vaidinamo Majestic Teat- 
tre, W. 44th Street, New Yorke.

Miesto Įstaigos Švęs ir 
Pirmadienį

Kadangi šiemet Kalėdos ir 
Nauji Metai pripuola antra
dienį, tad miesto darbinin
kams, išskiriant dirbančius ap
saugos departmentuose, lei
džiama švęsti ir pirmadienis. 
Reiškia, jie turės po keturias 
be pertraukos dienas švenčių.

Departmentinės krautuvės 
šiemet parduodančios 19 nuo
šimčių daugiau prekių, negu 
pardavė pereitų metų tuo pat 
pirmkalėdiniu laikotarpiu.

Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy Avcs.) 

j B’KLYN, N. Y.

i
OFISO VALANDOS: 

j Pirmadieniais 1 2 4 P M
■■ Trečiadieniais \ p'

j Penktadieniais J

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

gumų.
Buvo skaitytas užrašas iš 

pereito susirinkimo, bet para
šytas ne pagal faktus, o pa
gal raštininką. Jis mano, kad 
tuomi komunistus pažemins. 
Jis taip nurašė apie tą susirin
kimą, kuriame buvo kalbama 
apie rinkimą delegatu į De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą, Pittsburgh e.

Po to sekė raportai iš visų 
unijos Įstaigų. Pažymėtina, 
kad Ch'. Kundrotos raportas 
iš Trade Boardo buvo politiš
kais išrokavimais duotas. Gir
di, rusų delegatas esąs durnas. 
“Durnas” dėl to, kad vienas 
darbininkas tapo išmestas iš 
Sam Ackermano šapos, o jis

| ZaaT restaurant
į STANLEY RUTKŪNAS j’
l SAVININKAS ’ į

j PUIKIAUSIA LIETUVĘ RESTAURACIJA BROOKLYNE į!
I PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS ji 
f h\ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
* ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ i

« 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. ’
J Tel. EVergreen 4-9612 į

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETVVIŠKAS KABARETAS

% CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street l

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

.r , . j 9—12 ryteValandos: į - o.„i į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
nkoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaMavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių

MATEUŠAS SIMONAVICIUS j 
g GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA į

S: • Vietos ir i m p o r - 
’f .tnotos degtinės ir 
j r ,vynai, geriausių 
h bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite
T Brooklyne, užeiki- 
i te susipažinti.1 —
| 426 SO. '5th STREET BROOKLYN, N. Y.

Blokas nuo Ilewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Patogiai ir gražiai 
•įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

tf.
A'

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Aluš Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

i

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-3173 ATDARA VAKARAIS

pasiklausyk.it



