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Stalinas jau sugrįžo Maskvon 
iš atostogų, kurias jis praleido 
pajūryje.

Užpelnytose atostogose Sta
linas išbuvo apie 9 savaites.

Per tą laiką komercinėje 
spaudoje buvo paskelbta kvai
liausių gandų ir prasimanymų. 
Nei iš^šio, nei iš to tūli “eks
pertai” buvo sugalvoję net to
kią teoriją: Stalinas, girdi, jau 
miręs, jo jau gyvo nebėra!

Tie ekspertai jau buvo pa
skyrę ir Stalino “įpėdinius.”

Bet Stalinas dar sykį užda
vė per valgomąją visiems ple- 
pėtojams: jis sugrįžo Mask
von ir stojo darban!

Šiuo metu Maskvoje vyksta 
trijų didžiųjų valstybių užsie
ninių reikalų ministerių kon
ferencija. Stalino sugrįžimas 
šiuo metu, spėjama, turi di
džiulės svarbos.

Menama, kad ir jis turės 
pasikalbėjimų su mūsų valsty
bės sekretoriumi, p. Bymes’u.

Gruodžio 21 d. Stalinui su
kaks 66 metai amžiaus. Ne tik 
laisvosios tarybinės tautos, bet 
ir viso pasaulio demokratiniai 
žmonės tą dieną linkės Stali
nui: ilgiausių metų!

Kiekvienam juk aišku, kad 
Stalinas šiandien yra vieninte
lis pasaulyje asmuo, kuriam 
teko vaidinti pati atsakomin- 
giausia 
valstybių
prezidentu 
vyriausiais 
tais. Deja, 
laukė savo 
matyti.

Nėra kito tokio 
kurį, tiek daug milijonų žmo
nių njylėtu ir gerbtų, kaip Sta
lina myli ir gerbia.

Nėra kito tokio asmens, ku
rio vardą taip plačiai pasaulis 
žinotu, kaip Stalino vardą 
kad Žino.

Dėl to gruodžio 21 d. į Mas
kvą zvimbs tūkstančiai tele
gramų, sveikinančių Staliną jo 
gimtadienio proga.

rolė fašistinės ašies i 
sumušime. Jis su

Rooseveltu buvo 
pergalės architek- 
Rooseveltas nesu- 
darbo vaisių pa-

FORDO PASIŪLYMAS SIEKIA SUDAUŽYT AUTO. UNIJĄ
aĮSAKYTA GENEROLUI WEDEMEYERIUIPERGABENTI DAUGIAU CHINŲ . •TAUTININKŲ Į MANDŽUR1JA

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas pa
tvarkė, kad generolas Al
bertas C. Wedemeyer, Jung
tinių Valstijų komandierius 
Chinijoj, turi gabenti dau
giau Chiang Kai-sheko tau
tininkų kariuomenės į Man- 
džurijos uostus (karui prieš 
chinų komunistus). Patvar
kymas sako, ten reikia dau
giau chinų tautininkų armi
jos, kad galėtų, girdi, grei
čiau nuginkluot japonų ka
riuomenę.

Amerikos laivai jau nuo 
oirmiau plukdo Chiang Kai- 
sheko vidurinės Chinijos 
kareivius į siauriniai-rytinę 
to krašto sritį.

Chiang Kai-shekas nori,
Ikad amerikonai padėtų jam 
persiųst pusę miliono tauti
ninkų kariuomenės iš pieti
nės Chinijos į Mandžuriją 

asmens, į šiaurinę Chiniją. Šį 
klausimą spręs generolas 
Marshallas, kada jis nuvyks

j Chiniją, kaip laikinis Ame
rikos ambasadorius.

Iš patikimų šaltinių pra
nešama, kad Amerikos ar
mijos transportiniai lėktu
vai gabens Chiang Kai-she
ko kariuomenę į svarbiuo
sius Mandžurijos miestus 
Mukdeną ir Charbiną.

ANGLŲ LORDAI NENORO
MIS UŽGYRĖ PASKOLĄ K 

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ

IRANO PREMJERAS 
GRASINA SUVALDYT 

AZERBAIDŽANĄ

London. — Anglijos sei-i 
mo aukštasis - lordų rūmas 
90 balsų prieš 8 užgyrė 
$4,400,000,000 paskolos ėmi
mą iš Jungtin. Valstijų. A- 
pie 100 lordų susilaikė nuo 
balsavimo; koki 600 lordų 
visai neatėjo į posėdį. Da
lyvavusieji posėdyje kriti
kavo, girdi, sunkias pasko
los sąlygas. Didžiausią sun
kenybę jie matė tame, kad 
Amerikos valdžia reikalau
ja platesnių amerikinei pre
kybai teisių Anglijoj ir an
glų imperijos dalyse, kur 
buvo varžomi dirbinių įga- 
benimai iš Jungtinių Vals-

Teheran, Iran. — Irano 
(Persijos) premjeras Ebra
him Hakimi užreiškė savo 
seimui, kad jis darys “stip
rius žygius prieš sukilėlius” 
Azerbaidžane, šiaurinėje I- • • • •

Tarybų Lietuvos Rašytojų
Sąjunga pradėjo leisti litera
tūros, meno ir kritikos žurna-' 
lą “Pergalę.”

Mus pasiekė “Pergalės” No. rano provincijoje.
1 ir 2 už 1945 m., kovo ir ba-. (Tie sukilėliai įsteigė tau- 
landžio mėnesius. tinę Azerbaidžano valdžią,

žurnalas spausdinamas Vii- Kajpo savivaldybę Irano ri- 
niuie, 1 -
sudaro: K. Boruta, J. Banaitis, 
K. Korsakas, T. Tilvytis, A.
Venclova ir P. Vaičiūnas. At
sakingasis redaktorius Petras 
Cvirka.

“Pergalė” turininga poezi
ja ir apvsakaitėmis, tik kol 
kas perbiedna literatūros kri
tiko* straipsniais.

Juozas Jurginis, bele, re
cenzuoja ALDLD išleistąją 
knygą “Lietuva Ugnyje.”

jo redakcinę kolegiją Lose.)
Hakimi žadėjo atsišaukti 

i į trijų didžiųjų talkininkų 
užsieninių ministerių kon
ferenciją Maskvoj, kad So- 

a ir 
kuo

savo

vietų Sąjunga, Anglij 
Jungtinės Valstijos 
greičiausiai ištrauktų 
kariuomenę iš Irano.

Japonai “Viską Žinoję” Pirai Perlą Uosto Atakos

Kalėdos — žiemos šventės, 
— jau čia pat. žmonės perka 
vieni kitiems dovanas, siunčia 
linkėjimus.

Berods poetas Longfellow 
yra pasakęs: Geriausia dova
na yra ta, už kurią nesitiki 
nieko gauti grąžon.

Dienraštis Laisvė būtų pui
kiausia dovana tam, kuris jos 
neprenumeruoja.

Kaip būtų gražu, jei 
daugiau mūsų skaitytojų, 
riems aplinkybės leidžia,
sakytų Laisvę parinktiniams 

.žmonėms, — užsakytų kaipo 
Kalėdų prezentą!

Tai būtų visokeriopai atlik
tas kilnus darbas.

Gilus Sniegas Stabdi) 
Traukinius

juo 
ku- 
už-

Buffalo, N. Y.— Per ke
turias dienas čia tiek pri
snigo, kad buvo visai su
stabdytas prekinių trauki
nių važiavimas į miestą. 
Keleiviniai trauki
niai vėlavo po 6 valandas. 
Lackawannoj, į pietus nuo 
Buffalo, prisnigta iki 68 co
lių.

Man rodosi, nei vienas mū
sų didesnis sąjūdis nebuvo 
taip smulkiai Laisvėje “pa
dengtas,” kaip Antrasis De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mas.

Už tai nuopelnas priklauso 
visai eilei draugų ir draugių, 
netingėjusių rašyti.

R

Pareikšdamas čechoslavą dėkingumą Raudonajai Ar
mijai, kuri juos išlaisvino, prezidentas Edouard Benes 
puošia Benui pastolį su Tarybą Sąjungos vėliava laike 
ceremonijų Pragoj, Tarybą Sąjungos armijai atsitrau
kiant iš to miesto.

TUSTI LAIVAI GRĮŽTA 1S CHINIJOS;
NEGABENA VETERANŲ NAMO

Washington. — 15 Ameri
kos marininkų atsiuntė iš 
Chinijos laišką demokratui 
kongresmanui Hugh’ui de 
Lacy, protestuodami prieš 
Jungtinių Valstijų kišimąsi 
į karą tarp chinų tautinin
kų ir komunistų. Sykiu tie 
marininkai protestuoja, kad 
Amerikos laivai, patarnavę 
Chiang Kai-sheko tautinin
kams, paskui tušti grįžta, 
o negabena jankių namo.

15 marininkų rašo kong
resmanui de Lacy:

“Lapkričio 14 d. apie 25 
transportiniai Amerikos lai
vai išlaipino chinų tautiniu- nams namo.

kų kariuomenę į Tsingtao 
uostą, ir praeitą savaitę jie 
tušti išplaukė namo. O šių 
laivų būtų daugiau negu už
tekę pargabent visas šešias 
marininkų divizijas į Jung. 
Valstijas.

“Mes nenorime čia būti 
tokiose sąlygose, kurios la
bai gali įvelt mus į karą 
tarp priešingų chiniškų ar
mijų ir pagaliaus gal į tre
čią pasaulinį karą.

“Neteisingas yra senasis 
pasiteisinimas, būk čia trūk
stą laivų gabenti ameriko-

Pakorė Anglą Naci? 
Propagandist?

Byrnes Matysis su 
Stalinu Maskvoje

UŽ 15 CENTŲ ŽADAMO PRIEDOFORDAS REIKALAUJA CARINESSAUVALIOS PRIEŠ CIO UNIJĄ
Detroit. — Fordo auto-115 centų pakeltų darbinin- 

mobilių kompanija žadėjo j kam algas tiktai 12 nuošim- 
pridėt darbininkams po 15 [čių ir 4 dešimtadaliais, 
centų valandinės algos, bet | Fordo Sąlygos 
apstatė priedą tokiomis są- Unijos vadovybė tu o jaus 
lygomis, kurios per tris me- ;atmetg Fordo pasiūlymą) 
nesiūs sudaužytų'CIO Auto- Į;urįs stato unija šitokius 
mobilių Darbininkų Uniją, reikalavimus: 
kaip sako unijos vadai. Tie j Fordas pridėtų 15 centų 

, valandai tik tada, kai darbi
ninkai per mėnesį pastatytų 
; 80,000 automobilių ir trokų. 
'Dabar jų pastatoma 46,500 
per mėnesį.

Per dvejus metus Fordas

VISUOTINAS JUNGTINIŲ 
TAUTŲ SUSIRINKIMAS 
SKIRIAMAS SAUSIO 10

London.— Jungtinių Tau- neduotų jokių priedu darbi- 
tų paruošiamosios komisi- jninkams, jeigu Kainų Ad-
jos sekretorius, anglas 
Gladwyn Jebb pagamino 
aplamą programą visuoti
nam Jungtinių Tautų susi
rinkimui, kuris skiriamas 
1946 m. sausio 10 d. Į susi
rinkimo dienotvarkę įrašy
tas ir atominių bombų klau
simas.

Paruošiamoji komisija 
skiria Anglijos, Amerikos, 
Jugoslavijos, Čechoslovaki- 
jos ir 
kaipo antrinį komitetą at
torn - bombų kontroliavimo 
reikalais.

ministracija ir leistų jam 
pabrangint automobilius.

Jeigu unijos vadas net 
kitoj valstijoj remtų “netei
sėtą” streiką, tai unija bū
tų nubausta $5,000 iš narių 
sumokėtų duoklių. Vadovau
jąs tokiam streikui darbi- 
ininkas būtų išmestas iš dar
bo. Neužgirto streiko daly-

(Tąsa 5-me pusi.)

i

ir Colombijos atstovus- KONGRESAS PARĖMĖ

Kompanijos Bijo Parodyt Komisijai Pelnų Knygas
JUNGTINIU TAUTU 

ORGANIZACIJA
Washington. — Kongres- 

so atstovu rūmas antradie- t

Washington. — Už (įįviejų 
dienų pirm japonam užpuo
lant Perlų Uostą, japonai 
panaudojo karinį ameriko
nų pranešimą per radiją, iš 
kurio sužinojo, kiek Ameri
kos karo laivų suplaukė į tą 
uostą. Tokį parodymą at
siuntė kongresinei tyrinėji
mų komisijai generolas 
MacArthuras iš Japonijos.

Taip pat pasirodė, kad 
Japonijos submarinai tėmi- 
jo įplaukimą į Perlų Uostą 
per visą mėnesį pirma, ne
gu japonų bombanešiai už-' 
puolė tą uostą.

Dėl sniego pradėjo valan
da kita vėluoti traukiniai į 
New Yorką. Oro biuras 
trečiadienį lėmė, kad iki ke
tvirtadienio ryto būsią pri- 
snigta 8 iki 12 colių storio 
sniego.

TYRINĖS GENERAL 
MOTORS STREIKĄ

Washington. — Preziden
to Trumano paskirta komi
sija šį ketvirtadienį pradės 
tyrinėti faktus dėlei streiko 
prieš General Motors.

London. — Anglijos karo 
teismo sprendimu, tapo pa
kartas John Amery, gar
saus anglų politiko sūnus. 
Jis skleidė nacių propa
gandą per Vokietijos radiją 
ir šaukė anglus belaisvius 
sudaryt savo korpusą ir 
drauge su vokiečiais ka-

Maskva, grd. 19. — Pra
nešama, jog Amerikos vals
tybės sekretorius — užsie
ninis ministeris James F. 
Byrnes atsilankys pas 
premjerą Staliną.

Washington. — Praneša
ma, jog p^ez. Trumanas į- 
galins savo' paskirtą faktų 
tyrinėjimo komisiją taipgi 
nagrinėti žibalo kompanijų 
pelnus ir kainas tų kompa
nijų dirbinių. Sako, tatai
reikalinga, kad galima būtų užpuolikus.

! nį 344 balsais prieš 15 užgy
nė sumanymą .duoti prezi
dentui teisę skirt Amerikos 
atstovus į Jungtinių Tautų 
Organizaciją. Tas sumany
mas sako, Amerikos atsto
vas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje bus įga
lintas spręst, ar naudot a- 
merikinę kariuomenę išvien 
su kitomis Jungt. Tautomis 
prieš taikos ardytojus bei

riaut prieš Sovietų Sąjun
gą

patirt, ar žibalo pramonė iš
gali duot algų priedus, ku-

Tokį sumanymą jau pir
miau priėmė Jungtinių Val-

rių reikalauja, darbininkai, stijų senatas didžia balsų

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ

žibalo kompanijos, iš sa
vo pusės, pareiškė, kad jos į 
atsisakys nuo dalyvavimo 
faktų tyrinėjime, jeigu bus 
reikalaujama, kad jos paro
dytų savo pelnų knygas.

dauguma.

KARO LAIVAS WASH
INGTON PAVOJUJE

AUDRA JŪROJ SULAIKĖ 
JANKIUS

London. — Amerikos šar
vuotlaivis Augusta ir lėk- 
tuvlaivis Wasp gabeno 6,500 
veteranų iš Anglijos į Jung
tines Valstijas, bet smarki 
audra aplamdė tuos laivus 
Atlanto Vandenyne ir pri
vertė juos grįžt į Angliją 
pataisymams.

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

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai 
5697 
5516 

, 4882 
4282 
4043 
3054 
1960 
1518 
1350

. 1302

Neoficialiai pranešama, 
kad audra pavojingai blaš

Menama, kad žibalo kom- ^arinI Amerikos didlaivį
panijos tuo pareiškimu pra
vedė taką ir General Motors 
korporacijai ir plieno pra
monei nerodyt savo pelnų 
knygų tyrinėjančioms ko
misijoms.

London. — Buvęs anglų 
premjeras Churchillas ren
giasi kitą mėnesį vykt Ame
rikon j atostogas.ELEKTROS PRAMONES GAIVINIMAS. LR UGDYMAS LIETUVOJE

Elta praneša:
Penkių metų planas Lie

tuvos pramonei ir ūkiui at
statyti ię plačiau išvystyti 
reikalauja padidinti veikian
čių elektros stočių pajėgu
mą ir pastatyti eilę naujų 
stočių.

Rekivos elektros stotis 
1946 m. pagamins trigubai 
daugiau elektros ir kartu su

Aciūnų stočia teiks elektri
nę jėgą visai šiaurvakarinei 
Lietuvai.

Petrašiūnų elektros stotis 
kitąmet bus pilnai atsteigta 
ir kaip numatoma, gamins 
pusantra tiek daugiau elek
tros, kaip pirmkariniais lai
kais. Ji patieks užtenkamai 
elektros Kauno apskričiui.

Bus padidintas Vilniaus

ir Klaipėdos elektros stočių 
pajėgumas.

Bus pastatyta elektr. stotis 
Turniškiuose ir po dviejų 
metų nuo šiol duos Vilniui 
elektros jėgą ir šilumą. Ku
rui bus naudojama durpės. 
Ši stotis pagamins daugiau 
elektros, negu visos pirm 
karo veikusios stotys Vil
niuje, imant jas kartu.

Specialiai skyriai vaikams 
yra atidaryti Alytaus, Klai
pėdos ir Lazdijų ligoninėse. 
Sveikatnamyje sergantiems 
džiova vaikams skaičius lo
vų padidintas iki 150.

Atidaryta nauji motinom 
ir kūdikiams sveikatnamiai 
Pasvalyje, Seirijuose, Kė
dainiuose, Mažeikiuose, Kai- 
šedoryje ir Kaune.

Washington Atlanto Vande 
nyne ties Azorų salomis.

Anglijos laivyno ministe- 
ris Cunningham pareiškė, 
jog nežiūrint atominių 
bombų, anglai turės palai
kyt stiprų savo karo laivy
ną.

London. — Anglijos sei
mo lordų rūmas taip pat už
gyrė Bretton Woods konfe
rencijos nutarimą steigti 
tarptautini banką ir fondą.

SUŠALO 100 CHINŲ 
Shanghai.—Daugiau kaip ' 

100 žmonių mirė nuo šalčių 
Shanghajaus didmiestyje ir 
apylinkėje pirmadienį ir an
tradienį.

ORAS. — Ne taip šalta ir 
daugiau sniego.
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Trumano Pareiškimas ir Chiniją
J Chiniją išskrido naujas Jungtinių 

Valstijų ambasadorius generolas Mar
shall, vieton buvusio generolo P. J. 
Hurley. Prezidentas Trumanas padarė 
Chinijos klausimu pareiškimą. Žinoma, 
jis nepasakė viso to, kas yra įsakyta ge
nerolui Marshall daryti. Vyriausi punk
tai Trumano pareiškime yra šie:

(1) Jungtinės Valstijos ir toliau rems 
centralinę Chinijos valdžią — generolo 
Chiang Kai-sheko valdžią.

(2) Tuo pačiu kartu reikalaujama, kad 
generolas Chiang Kai-shekas atsisakytų 
nuo savo vienos Kuomintango partijos 
diktatūros, kad jis turi susitarti su kito
mis Chinijos' partijomis, ir kaipo vyriau
sia opozicijoj Komunistų Partija, suda
rymui platesnės demokratiškos vyriau
sybės.

(3) Kad tuojau turi būti siekiamas! su
stabdyti mūšiai tarpe generolo Chiang 
Kai-sheko ir Liaudies (komunistų) armi
ją r* -

(4) Kad Komunistų Partijos vadovau
jamos armijos turi būti įtrauktos į vieną 
šalies armiją.

(5) Jeigu tas bus atsiekta, tai Chini- 
ja gali tikėtis iš Amerikos ekonominės, 
finansinės ir kitokios pagalbos.

(6) Kad Jungtinės Valstijos palaikys 
Chinijoj savo marinus ir armiją neva 
nuginklavimui japonų ir jų išvežimui į 
Japoniją.

Bendrai paskutiniai įvykiai rodo, kad 
Trumano vyriausybė mato, kad Jungti
nių Valstijų intervencijos politika Chini
joj", kurios laikėsi nuo Japonijos sumuši
mo — nepavyko.

Komunistų Partijos vadas W. Z. Tos
teris, analizuodamas Trumano pareiški
mą, daro sekamas išvadas: (1) Chinijos 
komunistų įtaka pasirodė daug didesnė 
ir jie daug galingesni, negu kaip genero
las Chiang Kai-shekas ir Amerikos at
stovas generolas Hurley manė. (2) Kad 
Chinijoj ir bendrai Azijoj šimtai milijo
nų žmonių pasipiktino Amerikos karo 
intervencijos žygiais. (3) Kad generolo 
Hurley intervencijos politika iššaukė na
minį karą Chinijoj, kuris gali būti ilgas 
ir sudaryti pavojų pasaulio taikai. (4) 
Kad, jeigu pasaulinės taikos reikalai dar 
daugiau nepablogėjo, tai tik ačiū Tarybų 
Sąjungos taikos politikai, kuri laikosi 
griežto nesikišimo j Chinijos reikalus. 
(5) Kad Amerikos imperialistinė politi
ka Chinijoj nepadėjo apvienijimui demo
kratijos’jėgų, bet tam kenkė. (6) Kad* 
net generolo Chiang Kai-sheko valdo
kuose plotuose yra taip stiprus komu
nistams pritarimas, — kurie kovoja už 
demokratines laisves, už šalies pilną ne
priklausomybę, už geresnį liaudžiai gy-

liečiu kare Chinijoj! Mes norime demo
kratijos! šalin fašizmas! šalin rankas 
nuo Chinijos! Jau laikas šeimoms apsi
jungti! Amerikos kareiviai, važiuokite 
namo! Leiskite Chinijai pačiai tvarkyti 
savo naminius reikalus!”

Tai tokis 20,000 chinų Kunmingo stu
dentų nusistatymas linkui Amerikos in
tervencijos. Taip, žiūri į Amerikos in
tervenciją studentai, taip žiūri Chinijos 
valstiečiai, darbininkai ir inteligentai. 
Taip žiūri visi demokratiniai elementai.

Ar galima sakyti, kad šie visi studentai 
yra komunistai? Žinoma, kad ne! Bet 
jų obalsiai yra Chinijos demokratijos, 
laisvės ir Komunistų Partijos obalsiai. 
Kada jie maršavo, tai generolo Chiang 
Kai-sheko kareiviai šaudė. Keturis stu
dentus užmušė ir kelis desėtkus sužeidė. 
Užmuštųjų kūnus patalpino Lien Tan 
knygyne ir žmonės tūkstančiais pradėjo 
eiti į tą knygyną, kad atiduoti jiems pa
garbą.

Taip Chinijos liaudis yra nusistačiusi 
linkui buvusios prezidento Trumano ir 
valstybės sekretoriaus Byrnes’o politi
kos. Ar galėjo Trumanas toliau laikytis 
šios politikos, visiškai prieš save nesu- 
kėlęs žmonių? Žinoma, kad ne!

Amerikoje darbo unijos, senatoriai ir 
kongresmanai, piliečiai susirinkimuose ir 
visi pažangesni ir demokratiški žmonės 
smerkė tą politiką ir reikalavo atšaukti 
Amerikos armiją iš Chinijos. Chinijoj 
esą kareiviai ir marinai reikalavo vežti 
juos namo. Laukdami Kalėdų, jie rašė 
Kalėdų Diedukui laiškus, prašydami vež
ti juos namo. Tai mūsų sūnų protestas 
prieš buvusią politiką.

Prezidento Trumano pareiškime yra 
gražiai skambančių žodžių. Jis neužgiria 
Chiang Kai-sheko “vienos partijos” val
džios, reikalauja, kad būtų sudaryta at- 
sakominga koalicinė valdžia, nežada jam 
paramos, jeigu tas nebus padaryta, sa
ko, kad Amerika militariai nesikiš, bet 
ir reikalauja panaikinti komunistų va
dovaujamas armijas.

Kol kas; tai tik žodžiai. Koki bus dar
bai? Prezidentas sako, kad Chinijoj pa
siliks marinai. Jis sako, kad tik politiniai 
rems generolą Chiang Kai-sheką, o kari
niai nesikiš į Chinijos reikalus. Betgi 
politikos negalima atskirti nuo militariu 
veiksmų. Trumanas ir iki šiol skaitė, kad 
Amerika “nesikiša į Chinijos namų rei
kalus,” bet Amerikos karo laivai vežė 
Chiang Kai-sheko armiją karui prieš ko
munistus, prieš liaudį, saugojo kelius, til
tus, suteikė tūkstančius tankų, karo lėk
tuvų ir trokų, ginklavo ir mokino Chian- 
go armiją; mūsų lėktuvai sukosi viršuj 
liaudies armijos ir ją apšaudė, mūsų ka- 
nuolės bombardavo chinų sodžių ir da
bar karo laivyno sekretorius J. Forres- 
tal sako, kad padės Chiang Kai-shekui 
išbudavoti stiprų karo laivyną. Ar ir to
liau taip bus “nesikišamą” į Chinijos 
reikalus?

Kas liečia vienos partijos valdžią, tai 
Japonijos praktika rodo, kad generolas 
Chiang Kai-shekas gali taip pat kelias 
partijas sudaryti iš reakcinių elementų. 
Japonijoj į vieną naktį fašistų partija 
persiorganizavo net į šešias “demokra
tų” partijas!

Chinijoj vienybė bus tik tada, kada 
liaudies vadas — Komunistų Partija — 
be persekiojimo bus prileista prie suda
rymo koalicinės vyriausybės.

Įdomu, kaip generolas Marshallas 
stengsis pravesti tą politiką. Jau dabar 
New York Times, kuris remia Trumano 
politiką, sako, kad pirmas žygis Chini
joj turi būti ne koalicinės vyriausybės 
sudarymas, bet komunistų vadovaujamų • • 1 • 1 • 1 •

Kelionė Tarybų Lietuvon
(Tąsa) ‘

Kaip atsinešė Suomijos 
žmonės ? Keistas klausi
mas. Jie, žinoma, tikėjosi 
karo laimėjimo. Laikraščiai 
kasdien rašė ir per radiją 
pasakojo, kad suomiai tik 
pliekia ir pliekia rusus! Pa
imti Leningradą jiems tai 
tik menkniekis. Maršuosime 
mes, sakė iki paties Kauka
zo ir pasiimsime tą visą 
kraštą!

Ir taip rašė ir kalbėjo iki

. Rašo A. Bimba. apie

s u 
karas

laikosi tik miestuose 
ponijos armijos, o aplinkui veikia parti
zanai.

Pastarąją išvadą geriausiai patvirtina 
Mr. A. T. Steel korespondencija iš Kun- 
mingo, Chinijos, gruodžio 16 d., kuris 
praneša, kad ten paskelbė streiką ketu
rių^ universitetų ir 27-nių aukštesnių mo
kyklų 20,000 studentų.

Ko jie reikalauja? Jie reikalauja, kad 
tuojau būtų Chinijoj 
laikytas
kad Amerikos marinai, lakūnai ir armi
ja tuojau būtų ištraukti iš Chinijos, kad 
Chinijoj būtų sudaryta koalicinė visų de
mokratinių partijų vyriausybe ir kad 
būtų įvestos politinės ir ekonominės re
formos liaudies naudai.

Šie studentai atsišaukė į Amerikos ka
reivius. Jie savo atsišaukime sako:

“Amerikos kareiviai, jei jūs loska, va
žiuokite namo. Amerikos kareiviai, grįž
kite namo Kalėdų šventėms. Jūsų žmo
nos yra pasiilgę jūs. Ar jūs nenorite pa
matyti savo tėvų? Palikite Chiniją, bran
gūs Amerikos kariai. Nedalyvaukite pi-

To laikėsi ir reakcinis generolas Hur
ley. Jis davė generolui Chiang Kai-she- 
kui visokią karinę pagalbą, kad sumušti 
Chinijos demokratiją, komunistų vado
vaujamas armijas ir taip “apvienyti 
Chiniją.” Jo politika atvedė prie nami
nio karo.

Kokias instrukcijas turi generolas 
Marshall? Ar jis eis teisingu keliu—pir
miausia sustabdyti Chinijoj naminį ka
rą, sulaikyti visokią militarinę pagalbą 
generolo Chiang Kai-sheko reakcijai, pa
leisti visus demokratinius-komunistinius 
politinius kalinius iš Chiang Kai-sheko 
kalėjimų, sudaryti tokias sąlygas, kur 
kiekvienas be baimės galėtų dalyvauti 
rinkimuose išrinkimui liaudies atsako- 
mingos vyriausybės, kuri vestų šalį de
mokratijos ir laisvės keliu, prie progre
so, kuri įvestų žemės reformą valstiečių 
naudai, kuri suteiktų žmoniškas darbi
ninkams gyvenimo sąlygas.

Tam pasiekti, pirmiausiai reikėtų su
laikyti Amerikos bent kokią karinę ir 
kitokią pagalbą generolui Chiang Kai- 
shekui, atšaukti Amerikos armiją iš

vokiškumas. Dalykai susidė
jo taip, kad po Pirmojo Ka
ro, visi jaunieji vyrai, no
rintieji baigti aukštesnius 
mokslus, girdi, važiuodavo 
Vokietijon. Sugrįžę namo 
jie, natūralu, pasiliko vo
kiečių ir vokiškumo šalinin
kai.

Moteriškė kišeniųje ne
šiojasi sacharino. Davė ir 
man kruopelę užsisaldyti 
arbatą. Sakau arbatą, bet 

paskutinės dienos. Tik štai- ti nėra jokia arbata. Tai 
ga valdžia paskelbia, kad tam tikros sudžiovintos žo- 
viskas prakišta, viskas pra- lės, labai paduodančios be
laimėta!! įtuvišk. ramunėliais. “Black’

Jinai, beje; patvirtino ir markete”, ji sako, galima 
tą mano pirmiau susidary- gauti visko. Bet kur gausi 
tą nuomonę, kad prieš karą, pinigų ? Pavyzdžiui, sviesto 
Suomijoj visur vyravo pro -j kilogramui turi mokėti apie

1,260 markių, paltui 
35,000 ir t.t. Darbininkui nė 
pamąstyti apie pirkimą 
juodąjam turguje negalima.

Mergina papasakojo įdo
mių dalykų apie suomių 
santykius su švedais. Čia 
gyvena apie keturi šimtai 
tūkstančių švedų, jie suda
ro apie ketvirtadalį Visiį 
Suomijos gyventojų. Bet jų 
kalba ir papročiai visiškai 
skiriasi nuo Suomijos gy
ventojų. Prieš šį karą, sako, 
santykiai buvo be galo blo
gi. Vieni kitų neapkęstavo. 
Prie mažiausios provokaci
jos jauni vyrai vieni ki
tiems žandus taškydavo. 
Siausdavo chuliganų gru
pės.

Bet karas tuos santykius 
griežtai pakeitė.^Laike ka-

Po Audros Giedra
Ši šalis susideda iš 48 val

stijų. Amerikos konstituci
ja mums leidžia laisvai kai- 

l bėti, rašyti, melstis, susirin
kti ir vartoti kalbas, kurias 
mes mokame, kuriomis susi
kalbame. Vykstant iš vienos 
valstijos į kitą mums nerei
kia jokių valdiškų liudymų, 
ar pasportų, neturime jokių 

i muitinių; mes galime ke- 
i liauti, vykti, kur norime, po 
; visą šiaurinę Ameriką, be 
: jokių valdiškų trukdymų.

Tas pats dabar yra ir 
i.. kuomet

ro daugybė Suomijos vaikų 
buvo pasiųsta Švedijon, kur 
juos gyventojai gražiai pri
ėmė ir globojo. Už tai, su
prantama, suomiai labai dė
kingi. Tas paveikė ir santy
kius tarpe švedų ir suomių 
čionai. Dabar vieni su kitais 
pradeda susikalbėti.

Užteks apie tą mūsų po
kalbį.

Šiandien sukaktis lapkri
čio revoliucijos. Tarybų Są
jungos atstovybėje yra pa
dėta knyga, kurioj gali pa
sirašyti tie, kurie nori Ta
rybų žmones pasveikinti tą
ja proga. Žmonių ateina 
daug. Mačiau dvi moteriš
kės, suomės, atnešė po dide
lį glėbį gyvų gėlių. Gėlėmis 
jos išreiškia dėkingumą iš
laisvintojams iš savųjų ir 

j svetimųjų fašistų.
Lapkričio 8:
Šiandien nė nosies negali

ma iškišti .laukan, šalta, 
sninga ir pusto. O man pa
sakojo, kad Helsinki papra
stai apsninga tiktai pra
džioje gruodžio mėnesio.

Lapkričio 9:
Neatsimenu, kada buvau 

matęs tokį bjaurų orą, koks 
buvo vakar vakare. Visą 
dieną išbuvęs kambaryje, 
pavakariais išėjau į restau- 
rantą pavalgyti. Tiesiog že
mė su dangumi susimaišiu
si, paeiti negalima, o šalta! 
Sugrįžęs skambinu tajam 
vyrukui. Sakau: Baisus o- 
ras, nebegalėsime susitikti. 
Bet jis ateisiąs ir mane par- 
sivesiąs.. Jeigu jau taip, ge
rai, sakau, prašau ateiti. 
Maniau, jog jie gyvena ne
toli mano viešbučio. Ir iš
ėjome ir pradėjome eiti! 
Einame vienas kitam įsiki
bę, prieš vėją, prieš pūgą. 
Pasirodo, kaęi jų gyvenama 
pusėtinai toli, kitam šone 
miesto. Laimė mano, kad 
Stockholme susipratau nusi
pirkti už porą dolerių šiltą 
kepurę su uždangalais au
sim. Be jų, būčiau abiejų

Pati gi Amerikos valdžia 
apie tai daugiau žino, negu 
bent vienas iš tų “požemi
nių” agentų galėtų ją įti
kinti prasimanytais davi
niais.

Dabar imkime Valstybės 
sekretoriaus kelionę į Mas
kvą. Ką tai reiškia? Štai 
ką. Sekretorius Byrnes ten 
vyksta todėl, kad tolesniems 
nesusipratimams pastoti ke
lią. Be abejonės, bus tenai 
diskusuojama ir lietuvių 
“požeminis” judėjimas Ame 
riko j. Nuoširdūs pasitari
mai tokių klausimų apeiti 
negali, nes Byrnes vyksta į 
Maskvą ne tam, kad Molo
tovą gąsdinti, bet tam, kad 
visuose kebliuose klausimuo
se pasitart ir susiprast. Ne
galima tikėtis, kad Byrnes 
iškeltų lietuvių “požeminį” 
klausimą tam, kad Moloto
vą pykinti. Nors Lietuvoj 
susiliejimas su Tarybų. Są
junga yra jau seniai pačių

Per pastarąsias kelias sa
vaites Tarybų Lietuvos 
priešai Amerikoj tikslu 
įbauginimo ir suklaidinimo 
Jungt. Valstijų prez. Tru
mano ir valdžios bandė su
kelti didelę audrą — pirma 
Washingtone, o vėliau 
Chicago j. Tuo, be abejonės, 
tikėtasi suskubinti akciją 
prieš Tarybų Lietuvą; ir 
kad valdžia griebsis griež
čiausių priemonių — neuž
mirštant nė atominės bom
bos kuoskubiausia nu
versti dabartinę Justo Pa-, Lietuvoj 51940^77 kuomet 
leckio valdžią pakeičiant jąJAntan. Smetona, Raudonos 
smetonine. Nors vardo i Armijos išsigandęs, išdūmė 
naujojo diktatoriaus dar. į Beriyną pas Hitlerį, Lie- 
niekas nepaskelbe, be V kaip: įuvos piliečiai kitos išeigos 
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: neturėjo, kaip išrinkti nau- 
iją savo šalies vadovybę. Jie 
išrinko naują valdžią su 
Justu . Paleckiu priešaky. 
Kad Paleckio priešams tas 
nepatiko ir nepatinka, ta
me nieko nuostabaus nėra. 
Juk žmonės išrinko jį tam, 
kad smetonizmą, fašizmo 
diktatūrą Lietuvoj išversti 
iš pamatų, kad grįžimui 
Smetonos Lietuvon pastoti 
kelią. Todėl dauguma balsų 
nuspręsta įeiti Tarybų Są
jungom Tarybų valdžiai ant 
to sutikus, Lietuva pasidarė 
lygiomis teisėmis Tarybinė 
respublika Ir to jau jokia aud turf iedra

požemine organizacija Kazyg *pilSnas l

flop J lUUlįVmVAyU, lUVAW.HV

.1 i į Berlyną pas Hitlerį, Lie-
matyti iš nekuriu tautinin
kų laikraščių troškulio ir 
vilčių, aspirantu ant Lietu
vos sosto yrą ne kas kitas,! 
kaip Antano' Smetonos įpė-j 
dinis — jo sūnus Julius.

Iš visko, kas mums iki šiol 
teko patirti, matoma, kad 
taip “Lietuvos Misija,” 
kaip ir Lietuvių Kongresas 
Chicago j, sutiko pilnoj pra
smėj žodžio fiasco! Išimant 
Hearst’o, joks kitas Ameri
kos laikraštis apie “požemi
nį” lietuvių judėjimą nė ne
užsiminė. Smetoninės “ne
priklausomybės” gynėjai ir 
Tarybų Lietuvos priešai 
sugalvojo nelabai riiandrią 
strategiją: su pagalba pra
simanytų skaitlinių apdum
ti J. V. prezidentui akis. 
Vedami tokių žmonių, kaip 
Tysliava arba K. Jurgėla, 
ko tikėtasi atsiekti Wash
ingtone? Kas nė kas, bet K. 
Jurgėla, kaipo LAIC vedė
jas, juk, gerai žinojo, kad 
valdžia Washingtone renka 
žinias ir savo archyvuose 
turi gana patikrintų davi
nių, kas Tarybų Lietuvoje, 
ar kur kitur dedasi. Neatsi
žvelgiant į tai, jie turėjo 
gana kvailos drąsos įteikti 
aukštiems valdininkams pe- ! 
ticijas su. tiksliai ir aiškiai 
prasimanytais daviniais.

“ požemine 
taip greit nepakeis!

Lietuvoj dabar užvesta 
tokia pat tvarka, kaip ir ki
tose Tarybų respublikose. 
Visos respublikos iš eilės 
gelbsti viena kitai kuo gali. 
Žinoma, kovoja su savo ša
lies priešais vartodami to
kiai kovai tinkamus įran
kius. Tie lietuviai, kurie tai 
tvarkai priešinosi ir kurstė 
kitus, gerai žinojo, kokios 
pasekmės jų laukia ir todėl 
tie, kurie spėjo, paspruko į 
užsienį. Nežinodami kur pa
sidėti, kur galvą priglausti, 
bando su bendrų pagalba ki
tas valstybes įbauginti Ta-

lietuvių išrištas klausimas, ausa netekęs.
vienok pakolei tas susilieji
mas dar nepripažintas, Val
stybės Sekretorius galėtų jį 
Maskvoj iškelti ir ten baig
ti. Kaip matome, tai lietu
vių “kongresai”, jei kokios, 
suskubino b e s i a rtinantį 
smetonininkų galą.

Iš to išeina pamoka, kad

Pasiekėme jojo namus. 
Gyvena dideliam apartmen- 
tiniame name, ant šešto 
aukšto. Užsikėlėme keltuvu. 
Pasitiko aukšta moteriškė, 
belaukianti kūdikio. Ten bu
vo ir kita josios draugė, 
švedė, gimus Rusijoje, ženo- 
ta su suomiu.

(Daugiau bus)

Vienas Pabėgėlis iš Lietuvos 
Nužudė 400 Žmonių Lietuvoj

Jau nemažai buvo rašy
ta, kad tie lietuviai, kurie 
pabėgo iš Lietuvos Vokieti
jon, tarnavo naciams viso
kiais būdais. Jie yra labai 
prasikaltę, ir dėl to dabar 
bijo grįžti Lietuvon.

Šiuo tarpu sugrįžo na
mo pas savo tėvus, į Ches
ter, Pa., Pirmasis . Leite
nantas S. Krudo. Čia že-

met an American officer 
who had charge of a DP 
(displaced persons) camp 
near Berlin, Germany. 
Most of these DP’s were 
Lithuanians.

He told me about one DP 
who was employed in a 
camp kitchen, who was 
identified by a new ar
rivals to the camp as a man

tokias peticijas ar memo
randumus, “požeminio” ju
dėjimo atstovai iš kalno ne
žinojo ko jų peticija laukia 
— kad ji bus padėta į ilgą, 
labai ilgą skylę? Jie gerai 
žino, ką darą. Jų tikslas vi
suomet buvo ir yra apdum
ti akis ne tiek prezidento 
arba Valstybės Departmen- 
to, nes jų tenai neapmauk- 
si, kiek tų, kurie jiems su
deda toms ekskursijoms pi
nigus. Jeigu lengvatikiai 
žmonės žinotų, kaip iš jų 
geraširdystės tyčiojamasi, 
jie neaukautų tiems berei
kalingiems pasivažinėji
mams tai į Washingtoną, 
tai į Chicagą, nei vieno cen
to. Štai kodėl.

'šiomis prasimanytomis pa
sakomis.

To “požeminio judėjimo” 
' kovotojų vadai susineša su 
' smetoniniais atstovais Ame
rikoj, o tie iš eilės naudoja
si proga pateisinti savo dar
buotę amerikiečių akyse. 

, Kadangi Jungtinėse Valsti
jose yra daug mažai supran
tančių Europ. reikalus, tai, 
žinoma; smetoniniams dip
lomatams ne sunku su pa
galba “Amerikos Lietuvių 
Tarybos”, arba “Lietuvių 
Misijos” įtikinti vietinius 
Tarybų priešus, būk Lietu
va “rusinama”, būk Lietu
voj viešpatauja “barbariz
mas”, “betvarkė”,. “trėmi
mai į Sibirą” ir panašiai.

kalboj) jo atžymėjimą, ką 
jis patyrė apie pabėgusius 
lietuvius iš Lietuvos. Jis 
kalbėjosi su Amerikos ar
mijos oficierium, kuris bu
vo prižiurę to jum kempės 
(netoli Berlyno), kurioj di
džiuma buvo lietuviai. Jis 
sužinojo, kad toj kempėj bu
vo vienas lietuvis Hitlerio 
tarnas, kuris išžudė visus 
vieno bažnytkiemio gyven
tojus, gaudamas po 40 cen
tų už kiekvieną. nužudytą 
asmenį. Jis stebisi, kad at
siradę Lietuvoj lietuvių, 
kurie liuosu noru stojo į 
Hitlerio kariuomenę. Leite
nantas S. Krudo sekamai 
rašo:

In Brussels, Belgium, I

Chinijos. Palikt patiems Chinijos žmo
nėms tvarkytis savo naminius reikalus; 
žiūrėt į Chiniją, kaipo į mūsų karo tal
kininkę, bet ne kaipo į rinkoms koloniją.

Greita ateitis parodys, ar Trumano

vyriausybė pakeis savo politiką Chini- 
joj, ar tik naujais žodžiais ir su pagal
ba naujų žmonių laikysis tos, kuri yra 
žalinga Chinijai, Amerikai ir pasaulio 
taikai.

bitants of one village in 
Lithuania for the sum of 
40c per person. The popu
lation of the village was 
400. Upon questioning, 
'this man (a Lithuanian) 
admitted his guilt. On the 
way to the U. S. Military 
Govt. Hqs. he tried to jump 
out of the vehicle several 
times. He was afraid he 
would be sent back to Lith-t 
uania.

To my surprise I learn
ed from this officer that 
Hitler had recruited SS 
troops from Lithuania. 
These were voluntary en
listments and not made un
der force. Also I found 
from him that certain 
Lithuanian DP’s did not 
want to return to their 
home country because of 
their collaboration with the 
Germans. S. Krudn, 

1st Lt FA.
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Tiesa Apie Bulgariją
Turčių spauda daug ra

šo prieš Bulgariją. Bulga
rija yra mūsų “priešas”, su 
kuriuomi dar nepadaryta 
taika, Bulgarijoj “siaučia 
teroras”, — jie sako.

Kaip gi tikrumoj yra? 
Tiesa, kad Bulgarijos fašis
tinė karaliaus Boriso val
džia paskelbė Jungtinėms 
Valstijoms ir Britanijai ka
rą gruodžio 12 d., 1941 me
tais, tai yra, netrukus po 
Japonijos užpuolimo. Bet 
gi Bulgarija niekur kare 
nedalyvavo, nei prieš Jung
tines Valstijas, nei prieš 
Britaniją. Jos armija nepa
leido nei vieno šūvio i ame
rikiečius, jeigu neskaityti 
tų įvykių, kaip Amerikos 
bombininkai daužė Bulgari
jos sostinę Sofiją.

Bet gi, dabartinė Bulga
rija yra ne ta, kuri 1941 
metais mums paskelbė ka
rą. Dabartinė Bulgarija yra 
mūsų talkininkė, ji rugsėjo 

> 7 d., 1944 metais paskelbė 
karą hitleriškai Vokietijai 
ir aktyviai mūsų pusėj ka
re dalyvavo.

Kaip Bulgarai Kovojo 
Prieš Hitlerį?

Bulgarija yra Balkanų 
pussalyj, tarpe Turkijos, 
Graikijos, Jugoslavijos, Ru
munijos ir Juodųjų Jūrų. Ji 
užima tik 42,808 ketvirtai- 
niškas amerikoniškas my
lias ir turi apie 7,000,000 
gyventojų. Vyriausiai, tai 
žemdirbystės šalis. Bulgarai 
yra slavai, jų kalba ir rai
dynas panašus rusų. Jų ti
kyba yra stačiatikių (pra
voslavų). Jie gerbia savo 
vyresniuosius brolius —ru
sus, nes Rusijos karas 1877- 
1878 metais prieš Turkiją 
privertė pastarąją suteikti 
bulgarams laisvių, o 1908 
metais Bulgarija pasiskelbė 
nepriklausoma valstybė.

Turkai viešpatavo Bulga
rijoj per kelis šimtus metų 

\ ir žudė žmones. Ir tik dėka 
rusų pastangoms, bulgarai 
atgavo tautinę laisvę. Bet 
Rusijos caras kartu su kai
zeriu pakvietė vokiečių ku
nigaikštį karaliauti, kurio 
veislė Bulgariją įtraukė 
kaizerio pusėn karau 1914- 
1918 metais, o Antrame Pa
sauliniame Kare į Hitlerio 
pusę.

Bulgarijos karaliaus Bo
riso valdžia ėjo išvien su 
naciais. Kovo 1 d., Ii941 me
tais ta valdžia prijungė 
Bulgariją prie Berlyno-Ro- 
mos-Tokio fašistų “Ašies”.

Kada Hitleris, birželio 22 
d., 1941 metais, užpuolė ant 
Sovietų Sąjungos, tai jis 
manė, kad galės Bulgarijos 
500,000 armiją, o gal ir 
750,000 mesti prieš Sovie
tus. Jis karaliui Borisui 

z net Krymą pasiūlė. Bet 
Hitleris ir Borisas labai ap
siriko. •’!'

Bulgarijoj prasidėjo liau
dies karas prieš Hitlerį ir 
prieš karalių Bonsą. Bulga
rijos liaudis pareiškė: “Nei
sime kariauti prieš rusus!... 
Mušime nacius ir šalies iš
daviką Borisą!” Kiekvienas 
miestas, kiekvienas sodžius 
virto karo lauku. Hitleris, 
vietoj gauti 500,000 bulgarų 
sau į pagalbą prieš Sovietų 
Sąjungą, turėjo siųsti a- 
pie 150,000 nacių Borisui j 
pagalbą.

Bulgarų liaudis neskait
linga, bet kovinga. Ji per 
21 metus, nuo 1923 me
tų vedė karą prieš savuo
sius fašistus. Per tą laiką 
fašistai nužudė, užmušė, gy
vais sudegino 85,000 kovoto
jų ir areštavo 1,500,000 pi- 

*♦ liečiu!
Karo metu, vien nuo 1941 

metų, vasaros iki 1944 metų

MBhMM

vasaros, hitlerininkai ir sa
vi fašistai nužudė 30,000 
bulgarų partizanų. Nacių 
baudžiamosios ekspedicijos 
puolė miestus, kaimus, žmo
nes gaudė, žudė, namus de- 

[gino, bet partizanų būriai 
i veikė. Hitleris ir karalius 
Borisas net nedrįso kabo 

(paskelbti Sovietų Sąjungai! 
( Bulgaru poetas Christo Ba- 
itevo, nors žuvo j kovoj, bet 
jo obalsis: “Nemiršta tas, 
kuris miršta už laisvę!” 
prigijo liaudyj. Partizanų 
vadas generolas Dobri Ter- 
pešev, dabartinėj valdžioje 
■ministeris, ir kiti organiza
vo liaudį kovoms.

Bulgarai partizanai ant 
Tiek įsigalėjo, kad į tulus 
! rajonus nei karaliaus, nei 
Hitlerio armija nedrįso no- 

Įsj įkiškti. Vien partizanų 
vadas generolas Slavčo 
Trynski plačiai veikė. Bul- 

;garai partizanai veikė iš
vien su Jugoslavijos, Grai
kijos ir Rumunijos partiza
nais. Hitleris ir karalius 
Borisas skyrė dideles dova
nas už partizanų vadų gal
vas, bet ir tas nieko negel
bėjo. Liaudis buvo prieš 
Hitlerį ir karalių Borisą. 
Rugpjūčio 28 d., 1943 m. iš
davikas karalius Borisas 
staigiai mirė. Sakoma, kad 
naciai jį nudėjo už tai, kad 
jis vietoj pagalbos tik bė
dos jiems padarė.

Bulgarija Kariauja 
už Mus!

Vasarą, 1944 metais Rau
donoji Armija sutrėškė 
Hitlerio ir Rumunijos jėgas 
ir priėjo prie Dunojaus. 
Už Dunojaus upės buvo 
Bulgariją. Tarybų Sąjunga 
pareikalavo Bulgarijos su
imti visas Hitlerio jėgas, o 
kada tas nebuvo padaryta, 
tai perkėlė karo veiksmus į 

(Bulgariją. Raudonoji Armi
na su bulgarų partizanų pa
galba greitai nugalėjo hit
lerininkus ir karališkas jė
gas.

Rugsėjo 9 d., 1944 metais 
■ Bulgarija pasidavė Sovietų 
Sąjungai ir Jungtinėms 

j Tautoms. Tuo pat kartu ji 
i paskelbė karą nacių Vokie
tijai. Tuojau Bulgarija pa- 
i siuntė 350,000 savo armiją į 
|Jugoslaviją karui prieš hit
lerininkus. šios jėgos padė
jo sumušti hitlerininkus 
Serbijoj, Makedonijoj ir 
privertė pasitraukti iš Grai
kijos. Bulgarų armija per 
kovas nuva'rė priešus 250 
kilometrų, net jki Austrijos 
rubežiaus. Šiose kovose 
prieš nacius bulgarai nete
ko 40,000 savo kareivių vien 
užmuštų! Kita bulgarų ar
mija mušėsi Vengrijoj, kol 
tas kraštas buvo iš po na
cių jungo išlaisvintas.

Tai tokia yra tiesa apie 
Bulgarijos karą. Ponai, ku
rie Bulgarijos liaudį skaito 
mūsų “priešais”, matyti la
bai pigiai kitų gyvastį įkai
nuoja! Jiems fašistas Fran
co ir Argentinos fašistai 
arčiau prie širdies.
Liaudis Nuteisė Kaltininkus

Dar dabar tik eina kelių 
nacių teismas Nu^enberge, 
dar tik kalba demokratai, 
kad jie* teis hitlerininkus 
budelius. Bulgarijos liaudis 
jau nuteisė tuos fašistus, 
kurie Bulgariją 1941 metais 
įtraukė Hitlerio pusėn ka
ran, kurie padėjo naciams 
smaugti Jugoslavijos ir 
Graikijos žmones. Nuteisti 
valdininkai fašistai ir nu
bausti; nuteista 32 fašistai, 
kurie persekiojo žydus; nu
teista 313 fašistų, persekio
jusių jugoslavus ir 184 fa
šistai už persekiojimą grai
kų.

Karo metu fašistai Laza- 
riev ir Ceničiev užmušė an
glų armijos majorą Thomp- 
soną. Bulgarijos liaudis 
juos nuteisė ir sušaudė. Ka
ro metu buvo numušta a- 
merikiečių bombininkų, ku
rie bombardavo Sofiją. Par
tizanai daug jų išlaisvino iš 
fašistų nelaisvės ir jie veikė 
išvien su bulgarais partiza
nais, kaip lakūnas Harold 
James iš Chicagos. Taip 
Bulgarijos demokrat. liau
dis kovojo mūsų pusėj. Bet 
ar tas patinka ponams val
dininkams Washingtone ir 
Londone? Toli gražu, jie ir 
turčių spauda dabartinę 
Bulgarijos vyriausybe ne
pripažįsta ir šaukia, kad 
ten “teroras viešpatauja.” 
Fašistų suėmimas ir nutei
simas, tai jiems “teroras”!

Biedna, bet Kultūriška 
Liaudis

Bulgarijos liaudis yra 
biedna, bet kultūriška. Per 
virš 20 metų ją plėšė savi ir 
vėliau hitleriški fašistai. 
Bulgarijos valstietis gyvena 
biednai, bet jis mokosi, nori 
žinoti, kas • sviete darosi. 
Net ir dabar ten yra virš 
160,000 radijo priimtuvų, 
31,000 mokyklų, 3,200 ap- 
švietos namų. Po fašistinio 
režimo nuvertimo, rugsėjo 
9, 1944 m., ten buvo 162 
gimnazijos, o dabar jau 230. 
Vien Sofijos mieste kasdien 
išeina 750,000 laikraščių 
kopijų. Ar tai apie tokią ša
lį galima kalbėti, kad ji y- 
ra “tamsi”?

Kodėl Skandalas ir 
Nepripažinimas?

Tai kodėl turčių spauda 
puola Bulgariją? Kodėl 
Jungtinių Valstijų ir Brita
nijos vyriausybės nepripa
žįsta dabartinę Bulgarijos 
valdžią?

Todėl, kad Bulgarijos 
liaudis su vilčia žiūri, ne į 
kapitalistus, bet į savo bro
lius rytuose — Tarybų Są
jungoj. Bulgarijoj valstie
čiai paėmė nuo ponų žemę. 
Bulgarijoj darbininkai or
ganizavosi ir vyriausybė i- 
ma į savo rankas fabrikus, 
dirbtuves, gelžkelius ir ki
tus šalies turtus.

Bulgarijos pietinėj dalyj 
auga garsus tabakas vadi
namas “džebel”. Pirm karo 
Amerikos cigarų gamintojai 
jį pirko ir įmaišydavo į ci
garus, mat, jis turį malonų 
kvapą. Dabar užsienio pre
kyba yra valdžios rankose. 
Tas nepatinka buvusiems 
tabako augintojams ir Ame
rikos cigarų gamintojams. 
Vienas Bulgarijoj ponas tie
siai pareiškė rašytojui II. 
Erenburgui: “Jeigu būtų 
Bulgarijoj kitokia valdžia, 
negu dabartinė, tai ’ mes 
gautume Amerikos dolerius 
už ‘džebelp ”.

Štai kodėl Bulgarijoje 
“negera” vyriausybė, štai 
kodėl ten jieško “demokra
tijos” britai ir Amerikos 
ministerial iš South Caroli- 
nos, kurie tos demokratijos 
bijosi namie.

Štai kodėl turčių spauda 
rėkia apie “terorą”, o val
dininkai šaukia, kad Bulga
rijoj rinkimai buvo “siauri”, 
nors ten dalyvavo apie 95 
nuošimčiai galinčių balsuo
ti. Štai kodėl šaukia prieš 
Bulgarijos liaudies vyriau
sybę, kurią sudaro penkios 
demokratines partijos. Bul
garijos kapitalistams, dvar
poniams, hitleriškiems poli
tikieriams ir tūlų kitų šalių 
turčių klasei nepatinka nau
jas Bulgarijos gyvenimas.

Didelė Istorinė Netiesa
Kaip matome, tai Bulga

rijos liaudis didvyriškai ve

dė partizanų karą namie ir 
neleido Hitleriui ir Borisui 
panaudoti armiją prieš So
vietų Sąjungą, o paskui at
virai kariavo Jungtinių 
Tautų pusėj. Karas Bulga
rijai atsėjo 40,000 užmuštų 
jos kareivių. Ta kova no 
vieno tūkstančio Amerikos 
kareivių išgelbėjo gyvastį. 
Bet Bulgarija pas mus skai
toma “priešu.” Taip ir bus 
užrašyta istorijoj. Taip mo
kysis mūsų vaikai mokyklo
se.

Paimkime gi Turkiją, ku
rią Amerikoj turčių spau
da laiko draugiška šalimi. 
Turkija leido pro Dardanel- 
lų ir Bosforo pertakas Hit
lerio ir Mussolinio karo 
laivus į Juodąsias Jūras ka
rui prieš Amerikos talkinin
kę Sovietų Sąjungą. Turki
jos generalio štabo nariai 
buvo Hitlerio štabe Sovietų 
Sąjungoj. Turkijos “liuos- 
norių” buvo Hitlerio armi
joj. Turkija laikė apie 300,- 
000 armiją ant Sovietų Są
jungos sienos Užkaukazijoj, 
darė provokacijas ir priver
tė Sovietų Sąjungą laikyti 
ten jėgas, kurias ji būtų ga
lėjus mesti prieš nacius. Bet 
Turkija pas mus skaitoma, 
kad ji buvo neutrališka ir 
draugiška.

Arba paimkime Suomiją 
(Finliandiją). Dar 1933 me
tais Suomijoj jau statė Hit
leriui submarinus ir mokė 
įgulas, kaip dabar paaiškėjo 
Nurenbergo teisme. Vėliau 
tie nacių submarinai ne vie
ną Amerikos laivą nuskan
dino ir ne vieną šimtą mū
sų kovotojų pražudė. Nuo 
pat Hitlerio karo pradžios 
Suomija metė savo jėgas 
jam į pagalbą. Ji pavedė 
prieplaukas nacių submari- 
nams ir orlaukius nacių 
lėktuvams, iš kur jie skan
dino Amerikos laivus ir žu
dė mūsų piliečius. Bet Suo
mija oficialiai kariavo tik 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
Britaniją. Ji nebuvo karo 
paskelbus Jungtinėms Vals
tijoms. Amerikoj ji skaito
ma “mažytė demokratinė 
Suomija”, “neutrališka Suo
mija”. Taip ir bus užrašyta, 
kad karo su ja nebuvo; kad 
tik vėliau diplomatinius ry
šius buvome nutraukę, o da
bar jau vėl atsteigti.

Arba paimkime Vengrija 
ir Austriją. Tos dvi šalys 
buvo Hitlerio bloke. Jos ka
riavo prieš Sovietų Sąjungą 
ir kitas Jungtines Tautas. 
Ten nebuvo partizanų. Jas 
iš Hitlerio glėbio išmušė 
Raudonosios Armijos ir 
Bulgarijos armijos smūgiai. 
Bet jos dabar jau “demok
ratinės”. Su jų valdžiomis 
užmezgė diplomatinius ry
šius Britanijos ir Jungtinių 
Valstijų vyriausybės. Jų ir 
rinkimai skaitomi “demok
ratiški”, nes ten per ilgais 
metus hitlerizmas viešpata
vo, hitlerininkai vadai dar 
laisvi ir todėl rinkimus lai
mėjo ne darbo liaudis, bet 
reakcinės partijos.

Tokia tai didelė istorinė 
netiesa. Bulgarija, kurios 
liaudis apie 100,000 gyvas
čių atidavė už Jungtinių 
Tautų pergalę, kuri nuteisė 
fašistus vadus ir kitų tautų 
persekiotojus, ji vis skaito
ma “nedemokratiška” ir jos 
pastangų nemato nei Mr. 
Byrnes, nei Mr. Bevin. Jos 
liaudies vyriausybės nepri
pažįsta, jai neduoda taikos 
gyvenimo.

Bet šalys, kurios atvirai 
prieš mus kariavo, kurios 
neapsivalė nuo hitleriškų 
vadų, kur darbo liaudis dar 
neturi teisių, tai jos yra ir 
“demokratiškos”, ir jų val
džios jau pripažintos ir ga
lės gauti taikos gyvenimo 
sąlygas.

D. M. šolomskas.

Nuteistas pakarti už kriminalybes Filipinuose. Toki nusprendj išgirdo japonų 
generolas Tomoyuki Yamashita Maniloj veikiančiame karo kriminalistų teisme. 
Visu teismo laiku jis aiškinosi, kad jis buvęs nekaltas dėl tų kriminalysčių, bet 
prieš ji liūdymai rodė kitaip.

CHICAGOS ŽINIOS
BRIGHTON PARK

Iš LDS 76 Kp. Susirinkimo
Gruodžio 3 LDS 76 kp. tu

rėjo priešmetinį susirinkimą. 
Kuopos valdybos nariai visi 
buvo susirinkime ir kuopos na
rių dalyvavo gražus būrys. Vi
si tvarkiai svarstė kuopos rei
kalus. Tai girtinas dalykas.

Kuopos finansų raštininkas 
Jusevičius pranešė, kad kuo
pos ižde pinigų yra $226.59, ir 
kad kuopa dar turi du ligo
niu — draugę A. Mikužienę ir 
draugę Ruzgą. Kiti visi, kurie 
sirgo, dabar jau pasveikę ir 
atsisakė nuo pašalpos. Drau
gę Ruzgą apsiėmė atlankyti 
draugė O. Jokubauskienė, ka
dangi ji gyvena netoli nuo jos, 
o Antaniną Mikužienę aplan- 
kykim mes, brightonpark ie
čiai, nes ji gyvena mūsų kolo
nijoj, 4436 S. California Ave. 
Jau ilgas laikas, kaip Miku- 
žienė negali išeit iš stubos, nes 
ją patiko nelaimė — nusilau
žė koją. Mikužiui yra mūsų 
organizacijų nariai, o ji daug 
padėdavo dirbdama komisijo
se ir konferencijose. .

Toliau sekė delegatų ir ko
misijų raportai. Iš Antrojo De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo raportą davė Vytautas 
Plenaitis ir Jokubauskienė. 
Raštišką ir puikų raportą išda
vė Vytautas anglų kalboj, pa
žymėdamas, kad gal būt na
riai tikėjosi lietuvių kalboj ra
porto, bet jisai atsiprašė na-j pelno $50, tai labai smagu 
rių, kad per tris metus ir pusę ; kad mūsų draugai taip nuošir- 
nevartojo savo tėvų kalbos iridžiai dirba ir padaro parengi- 
todėl jam ji yra per sunki. Ji- i mus pasekmingais.
sai labai padėkavojo kuopos 
nariams už išrinkimą jo daly
vauti tokiame svarbiame suva

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA 
GIJOS PITTSBURGH!) APYLINKĖJE

žebrys
Dargis

8
15

Ant Sekretoriaus
Masytė 26 balsus
Vinikas 0

Ant Iždininko
Chaladinas 18 balsu
Miliauskas 1
Mažukna 7

Ant Iždo Glob.
Miliauskas 7 balsus
Jatul 8
Mockus 16
Norkus 17

Ant Daktaro Kvotėjo
šliupiutė 17 balsų
Baltrušaitienė 2
Stanislovaitis 6

SLA 40 Kuopoj Sekamai Pa
duota Balsai už Kandidatus Į

Pildomąją Tarybą:
Ant Prezidento

Laukaitis 14 balsų
Kubilius 24 •
Bagočius 3
hdluMažukna 1

Ant Vice Prezidento
Dargis 15 balsų
žebrys 24
Mažukna 1

Ant Sekretoriaus
Vinikas 16 balsų

, Masytė 26
Ant Iždininko

G ūgis 16 balsui
Mažukna 24

Ant Iždo Glob.
S. Mockus 16 balsvj
Mikužiutė 17
Miliauskas 25
Jatul 23

Ant. Daktaro Kvotėjo
Biežis 15 balsų
Baltrušaitienė 23

SLA 104 Kuopoj Sekamai
Paduota Balsų:

Ant Prezidento
Laukaitis, 18 balsų
Kubilius 7
Bagočius 1

Ant Vice Pirm.
Mažukna • 3 balsus

J
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žiavime. Sako, aš daug naujų 
pažinčių gavau, daug ko pa
simokinau, ir labai prašė su
augusių, kad kooperuotų su 
jaunimu ir mokytų juos, kad 
būtų kam užimt senųjų vietas, 
kada jų čia jau nebus. Sako 
mes jau ne visi jaunuoliai' 
kiti jau turime šeimas ir nori
me stoti į atsakomingesnes 
vietas. Pavyzdžiui, Pittsbur- 
gho suvažiavime mes įsitrau- 
kėm į diskusijas ir nutarėm 
šeštadienio sesijoj griežtai pa
reikalauti, kad mes turime pa
sirodyti ir kalbėti ir mes bu
vom visi pasirengę po kelis žo
džius pasakyti, ypač tie, ku
rie grįžom iš Europos ir tiek 
daug visko matėm; bet ne vi
si turėjom progos dėl laiko 
stokos. Visgi mes daug jau
nuolių nominavom Į komitete 
ir jie apsiėmė. Aš jums nedės
tysiu, kas buvo nutarta, nes 
jūs visi jau viską perskaitėt 
spaudoje.

Draugė Jokubauskienė pa
kalbėjo žodžiu. Sakė, jog šis 
suvažiavimas buvo skirtinges- 
nis nuo kitų srovių suvažiavi
mo Chicagoj, kur ir jai teko 
dalyvauti. Ji sakė, kad mes 
užsibrėžėm daug sunkaus dar
bo, dabar turime žiūrėti, kad 
tą viską atliktume.

Raportai buvo priimti su 
pagyrimu.

Bunco partės komisija išda
vė raportą, kad kuopai lik«^

A. Sakalas ir A. Grina pra
nešė, kad buvo jaunuolių ben
dram susirinkime ir kad nu-

SLA 286 kuopoje sekanti 
kandidatai gavo kiekvienas 
po 11 balsų: prezidento vie
tai Kubilius; vice-prez. žeb- 
rys; sekr. Masytė; ižd. Ma
žukna; iždo glob. Miliauskas 
ir Jatul; dakt. kvot. Baltru
šaitienė.

SLA 86 kuopoj ir kitose 
kuopose Masytė į sekretorius 
ir kiti pažangiųjų kandidatai 
gauna daugiau balsų, negu se
nieji viršininkai. Masytė gaus 
3 balsus prieš vieną už Viniką 
Pittsburgho apylinkės kuopo
se. SLA Narys. 

tarta namas įsisteigti. Padary
ta daug gerų sumanymų, tik 
trūksta pinigų. Nutarta rengt 
bankietas bendrai su LDS 211 
jaunuolių kuopa ir LLD 104 
kp., ir svetainė paimta 19-tai 
dienai sausio, 1946 m., Holly
wood Inn.

Išrinkta valdyba 1946 m. 
Pirmininkas Jonas Makrickas; 
vice-pirmininkas Pov. Daude- 
ris; finansų raštininkas Juo
zas Jusevičius; iždininkas An
tanas Grina, nutarimų rašti
ninkas Balys Putrimas; iždo 
globėjos Frances Uraškienė ir 
Antanina Vaitkiene; daktaras- 
kvotejas Dr. Tadas Dundulis; 
korespondentė Ona Joku
bauskienė.

Organizatoriai: A. Sakalas, 
F. ir A. Vaitkai ir M. Kriči- 
nienė. Taipgi nutarta, kad val
dyba pasirūpintų paimti ap- 
iraudą ant kitų kuopos val
dybos narių, ir nutarta pakeist 
kuopos susirinkimų dieną. Da- 
>ar buvo laikoma pirmą pir- 
nadienį mėnesio, bus laikoma 
pirmą trečiadienį. Taigi pra
šau visų narių įsitėmyti, kad 
76 kp. susirinkimai tapo per
kelti" iš pirmadienio į pirmą 
trečiadienį, ir kad yra rengia
mas bankietas 19 dienai sau
sio, 1946 m.

M. Sakalienė.

Linden, N. J.
Draugus Užkūrėnus Užpuolė 

Nelaimes

Jau apie mėnesis ar dau
giau kaip J. Užkurėnas pusė
tinai nesveikuoju. Apie dvi sa
vaites buvo ligoninėj. Vos spė
jo sugrįžti iš ligoninės, kaip 
'.markiai apsirgo draugė M. 
Užkurėnienė. Turėjo pasiduo
ti operacijai, kuri buvo pada
lyta 11 d. gruodžio. Randasi 
Elizabeth General Hospital, 
Elizabeth, N. J. Bet jos drau
gas J. Užkurėnas vis dar ne
sveikuoja, ir mano, kad dar 
vėl prisieis grįžti i ligoninę.

Linkiu abiem draugam grei
tai pasveikti.

Draugę Užkurėnienę lanky
ti galima kasdieną, nuo 2—3 
no pietų ir 7—8 vakare.

A. Vertelienė.

Elizabeth. N. J.
Lietuvių Studentų Kliubas 

Veikia

Gruodžio 9 d. įvyko Lietu
vių Alumnų ir Studentų Kliu- 
bo susirinkimas pas p-lę V. 
Makutėnaitę, Elizabethe. Ap
svarstyta, kaip geriausia padė
ti nuo karo nukentėjusiems.

Išrinkta nauja valdyba:
Pre z. Juozas Raymond.
Vice-prez. Veronika Maku- 

tėnaitė.
Ižd. Al. Mazaica.
Sekr. Jurgis Katelus.
Sekantis kliubo susirinki

mas bus vasario mėnesį. Jeigu 
kas norėtų įstoti į kliubą, •pra
šome kreipti pas narius arba 
pas sekretorių:

George Katelus
55 Court St., 
Elizabeth, N. J.
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WORCESTER, MASS.
LLD 11 Kuopos Metinis 

Susirinkimas
LLD 11 kp. metinis susirin

kimas įvyko 9 d. gruodžio. Įra
šytas vienas naujas narys per 
d. S. Janulį. Drg. P. Plokštis 
jau pasveiko iš ilgos ligos ir 
vėl darbuojasi, platina literatū
rą; pridavė $1 iš savo darbo ir 
šiame susirinkime.

Mūsų kuopa sveikino Antrą 
Demokratinių Lietuvių suva
žiavimą su $44. Sukėlimui šios 
sumos pasidarbavo d. S. Janu
lis, prigelbstint J. Skliutui.

Laisvės vajininkas J. Bakšys 
sakė, kad vajus eina gerai ir 
jau su šiuo susirinkimu d. Bak
šys yra pasiuntęs Laisvei už 
prenumeratas $500. Tai labai 
gražus darbas atliktas. Drg. 
Bakšys yra ir protokolų sekre
torius mūsų garbingos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos. Nedaug tu
rim tokių veikėjų, kuriė per vi
są savo gyvenimą gražiems 
kultūros ir apšvietos darbams 
nenuilstančiai dirba ir niekad 
nesiskundžia nuovargiu.

Iš LLD 7-to Apskričio meti
nės konferencijos raportą da
vė d. Bakšys, papildė S. Janu
lis. Iš raporto pasirodė, kad 
konferencija tarp kitų gerų

gavo iš to fondo? Nieko! Bet 
lietuviai fašistai gavo $600,000. 
Lietuvos žmonėms nei cento iš 
tų pinigų nėra pasiųsta. O jie 
šeria fašistus, tuos fašistus, 
prieš kuriuos mūsų mylimieji 
kariavo ir savo gyvastis atida
vė. Tai kas gali' tokį elgesį Na

tional War Fundo’o viršininkų 
užgirti?

Dar grįšiu prie susirinkimo. 
Čia likos išrinkta valdyba LLD 
11 kp. dėl 1946 metų: Organi
zatorius A. Pilkauskas, prot. 
sekr. ir koresp. J. M. Lukas, 
fin. sekr. S. Janulis, ižd. B. Mi- 
zara, knyg. P. Plokštis, Laisvės 
agentas J. J. Bakšys. A. Pil
kauskas ir J. Skliutas į Lietu
vai Pagelbos Komitetą.

Dabar prašau visų LLD na- 
■ rių: būkite ateinančiame susi
rinkime ir pradėkit mokėti 
duokles už 1946 m. Kuomet 
mes vilkinam mokestį, tai mes 
sulaikom knygų leidimą. Cen
tras, neturėdams duoklių, neži
no, kiek knygų spausdinti. Pa
baigoj metų, kuomet mes visi 
sumokam duokles, tada trūksta 

iI knygų. Draugai, sumokėkim 
į duokles anksti. Tada visi gau- 
į sim knygas. J. M. L.

tradienį, todėl ir nukėlė susi
rinkimą į 8 d. sausio, 1946 m. 
Visi įsitėmykite ir pasakykite 
tiems, kurie neskaito Laisves, 
nes tie, be abejonės, ir nežinos 
apie draugijos nutarimus. Aš 
manau, kad tie draugai, kurie 
neskaito Laisvės, turėtų ją už
sirašyti. Yra keli, kurie skaito 
fašistinius laikraščius. Aš ne
žinau, kokią naudą jie turi iš 
tokių laikraščių. Nieko gero 
juose nėra, tik plūdimas pa
žangių žmonių ir jų spaudos.

Nutarėm duoti Kalėdų do
vanas mūsų ilgų metų ligo
niams: F. Traupinui $25 ir V. 
Piličauskui $10.

Dar vienas tarimas padary
ta, tai laikyti $15,000 atsar
goj, kad būtų užtektinai pa
šalpoms ir pomirtinėms.

Nutarta duoti veltui kamba
rį dėl vaikų mokyklėlės. Ku
rie turite vaikučius ir norite, 
kad jūsų vaikučiai mokėtų lie
tuviškai skaityti ir rašyti, at
veskite į Lietuvių Svetainę, 29 
Endicott St. Pamokos atsibūna 
kiekvieną penktadienį. Pra
džia .7 vai. vakaro.

Kalvis.

Philadelphia, Pa

Chester, Pa

tarimų išrinko du delegatus į: 
Antrą Demokratinių Amerikos' 
Lietuvių Suvažiavimą. Suvažia
vimą pasveikino su $25. Dele
gatams skyrė po $30 dėl kelio
nės išlaidų. Susirinkimas ra
portą priėmė su pagyrimu.

A. Pilkauskas patiekė gražų 
raportą iš bankieto pasitikimui 
delegatų iš Antro Demokrati-i 
nių Lietuvių Suvažiavimo. 
Bankiete teko būti ir šių žo- i 
džių rašėjui. čia delegatai: 
Vosilienė, Skliutas ir jaunas 
Petras Plokštis išdavė puikius! 
raportus iš suvažiavimo. Jau
nuolis Plokštis, savo prakalbę-, 
lės formoj raportu visus nus
tebino. Jis turėjo susižymėję? 
svarbiuosius suvažiavimo tari
mus ir jaunimo sesijos eigą. 
Svečiai šiame bankiete gėrėjos 
girdėdami Petro raportą. Ma
tyti, kad mūsų jaunas Petras 
pamylėjo progresyvišką veiklą, 
už geresnį žmonijos gyvenimą i 
ateinantiems laikams.

Labai įdomūs raportai buvo 
O. Vosilienės ir J. Skliuto. Vi-' 
si dalyviai gražiai sveikino' 
mūsų veikėjų ir geraširdžių: 
laisvę mylinčių žmonių suteik-1 
tą paramą per visą 'plačią' 
Ameriką Lietuvos nuo karo nu- 
kentėjusiems žmonėms, ir su
važiavime priimtas rezoliucijas’ 
tolimesnei veiklai, kad padėjus 
atsibudavoti mūsų tėvų kraš
tui. Mes visi sutinkam su pro-1 
testu Nacionalio Karo Fondo 
viršininkam dėl jų begėdiško 
šelpimo visokių fašistų; tie pi
nigai yra iš mūsų Amerikos 
žmonių surinkti geriems tiks
lams, nukentėjusiems nuo karo 
žmonėms. Aš, kaipo lietuvis, 
noriu paklausti, kiek Lietuva

Iš Metinio Susirinkimo Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugijos 

Susirinkimas įvyko gruodžio 
4 d. šiame susirinkime turėjo 
būt rinkimas draugijos valdy
bos 1946 metams. Bet kadangi 
nebuvo opozicijos nei prieš 
vieną urėdą, tai liko vienbal
siai užgirta visa valdyba, ku
ri buvo nominuota pareitame 
susirinkime. Tik vienas buvo 
pakeitimas. Vietoj D. Vaitelio, 
apsiėmė N. J. Meškus į iždo 
globėjus. Linkėtina visai val
dybai gražiai darbuotis mūsų 
didelės pašalpinės draugijos 
nau dai.

Ligonių praeitą mėnesį bu
vo 20, tai daugiau, negu ka
da yra buvę.

Išklausytas raportas iš An
tro Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo. J. Skliutas išdavė 
gerą raportą. Tas raportas 
kaštavo $79. Man atrodo, kad 
tai buvo perdaug. Mat, dele
gatas paėmė už sugaištą laiką 
$20, nors sugaišo tik pusantros 
dienos. Draugija gavo pamoką 
kitam sykiui. Turėjo renkant 
delegatą nutarti, kiek mokės.

Nutarta turėti metinę vaka
rienę, kaip kad buvo prieš ka
rą, tik šiuo sykiu nariams at
silankymas į vakarienę ne- 
verstinas. Kuris norės turėti 
gerą laiką, tie ateis. Palikta 
direktoriams dieną paskirti ir 
visą planą sutaisyti. Todėl vi
si ateikite į sekantį draugijos 

| susirinkimą ir išgirsite visus 
i raportus iš visų metų veikimo.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks antrą antradienį se
kančio mėnesio. Kadangi Nau
ji Metai pripuola pirmą an-

“Na, na, papuliuk. Neleisiu tau mąstyt apie tuos ke
rėplas streikierius.”

LLD 6-to Apskričio Konfereri- 
cijos Priimta Rekonversijos

Klausimu Rezoliucija
LLD 6-to apskričio konfe

rencijoje, įvykusioje lapkričio 
4 d., Phila., Pa., priimta se
kama rezoliucija prezidento 
Trumano rekonversijos pro
gramos klausimu:

Kadangi Jungtinių Tautų 
demokratinės jėgos sumušė fa
šistines ašies užpuolikišką ve
damą karą ir visuose frontuo
se laimėjo pergalę, tai šiuo 
taikos metu vedama karo in
dustrijos gamyba apsistojo ir 
jinai turi būti pakeista rekon
versijos būdu į civilę gamybą.

Prez. Trumanas rugsėjo 6 
d. pateikė šalies kongresui re
konversijos programą iš kari
nės į civilę gamybą. Tačiau lig 
šiol rekonversijos planas dar 
nėpravestas gyvenimai! ir nėra 
daroma jokių pastangų jo pra- 
vedimui. Reakcijonieriai bend
rai demoralizuoja rekonversi
jos planą. Gi kongresas ir 

i prez. Trumano administracija 
! pilnai pasidavė didžiųjų kor- 
'poracijų spaudimui ir nekovo
jo už tos programos gyveni- 
man pravedimą. Todėl dėlei 

i šios priežasties bedarbių skai
čius didėja, o pragyvenimo 
reikmenų kainos kyla: ir dėl 
to darbo žmonių pragyveni
mas sunkėja kasdien. Paga- 
liaus prie-, viso to šios šalies 
imperialistai provokuoja nau- 

iją trečiąjį pasaulinį karą.
LLD 6-to apskričio konfe

rencijoj delegatai vienbalsiai 
i reikalauja kongreso ir prez. 
i Trumano administracijos rim- 
I tai susirūpinti ir remti seka
mus rekonversijos pasiūlymus:

1. Pakelti darbininkų algas 
30%, nepakeliant prekių kai
nų. Remti senatoriaus Peppe-

i rio 65c į valandą minimum al- 
Igų bilių.

2. Bedarbiams užtikrinti • ,
i $25 į savaitę ir per 26 savai- 
l tęs į metus.

3. Priimti Murray-Patman 
bilių, kad užtikrinti pastovius

! darbus visiems.
4. žymiai sumažinti taksus 

i darbininkams, mažiems far-
meriams ir biznieriams, o pa
kelti taksus korporacijoms ir 
visiems turčiams, kurie turi 
pelningas dideles įplaukas.

5. Pagreitinti iš užsienio 
parvežimą ir namo paleidimą 
mūsų karių. Karo veteranus 
aprūpinti pastoviais darbais, 
mokyklomis, ligoninėmis, ap- 
drauda, paskolomis.

Rezoliucijų komisija:
J. A. Bekampis,
J. Šmitienė,
G. Gildžius.

Pirmasis leitenaiitas S. Kru- 
do, Jr., sugrįžęs namo, atida
vė savo likusias drapanas, Lie
tuvos žmonėms. Taip pat jo 
tėvai davė daug drapanų, ge
rų ir švarių. Draugė Muraus
kienė davė gerų drapanų. 
Draugė Krudienė ir draugė 
Murauskienė daugiausia davė 
mums drapanų dėl Lietuvos 
žmonių. Drapanos tuojaus bus 
pasiųstos. i

Parengimas Lietuvos Žmonių 
Naudai

LPT Komitetas, Chester 
skyrius, rengia “card party” 
ir šokius, sausio 13 d., 1946, 
Lietuvių Kliubo name, 339 E. 
4th St. Pradžia 4 vai. vaka
ro. Bus geri muzikantai.

Iš anksto kviečiame drau
gus ir draugeš atsilankyti į tą 
parengimą ir paremti Lietuvos 
žmones, nes Lietuvoj tėvai, 
broliai ir sesutės laukia iš mū^- 
sit pagalbos. Mes, Amerikos 
lietuviai, neturime pamiršti sa
vo gimtinės šalies Lietuvos.

Kliubo susirinkime buvo iš
duotas raportas iš Antro De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo, kuris atsibuvo lapkričio 
23-24 dienomis, Pittsburghe, 
Pa. Raportas tapo priimtas 
užgirtas .

V. Gižauskas.

Chicagos Žinios

ir

SLA 129 Kuopos Veikla; No
minacijos i C. Valdybą

Gruodžio 3-čią įvyko SLA 
129 kuopos susirinkimas M. 
Tananevičiaus patalpoj. Liko 
išrinkta kuopo valdyba ekan- 
tiems metams. Pirmininkas F. 
M. Valaitis, vice-pirmininkas 
S. Tarpauskas, finansų sekre
torius Waltei;, , Penkauskas, 
protokolų raštininkas V. Grėb- 
liūnas, iždininkas J. Jasins- 
kas, daktaras-]^ vote j as P. (Za
latorius, kores.pondent.as Grėb- 
liūnas, iždo globėjas B. žoly
nas.

Nominuota kandidatai į 
centro valdybą. Prezidento 
vietai: Laukaitis 17 balsų, Ku
bilius 5 balsus; vice-preziden- 
to vietai: Dargis 11 b., Zala
torius 1 ir F. Valaitis 1; sekre
toriaus vietai: Vinikas 4, Ma-

•J?.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; Pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

'i >■
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TAI

MYLIMOJI
KALtDINE
DOVANA!

Geriausias būdas įtikti 
vyrui yra duoti jam

ADAM SKRYBĖLĖS 
CERTIFIKATĄ, priima
mą pinigais bile Adam 
krautuvėje. ADAM 
SKRYBĖLIŲ kaina nuo 
$3.45 iki $10.00.

sytė 6, W. Penkauskas 1, E. 
Mikužiūtė 2; iždininko • vietai 
Gugis 17; iždo globėjų vietai: 
Mikužiūtė 16, Mockus 9; dak
taro kvotėjo vietai: Dr. Bie- 
žis 6, Dr. Zalatorius 4.

Narys.

Lindberghas perša “pasau
linę valdžią,” norėdamas 
pakenkt Jungtinėm Tautom.

OPA prižadėjo pigesnė
mis kainomis apatinių ber
niukams ir vyrams.

F.W.Shalins
(Shalinskas) S

Funeral Home j
84-02 Jamaica Avenue 1

Opposite Forest Parkway «
WOODHAVEN, N. Y. '

k Suteikiam garbingas laidotuves ,

J $150 i
!' Koplyčias suteikiam nemokamai y 

I visose dalyse miesto.
■ Tel. Virginia 7-4499 «
is ’

• Free—Miniature hat and box with each certificate.

ADAM

Mrs. John Wren, jauna Mil
waukee mieste gyvenanti šei
mininkė, bėgiu mažiau vienų 
metų laiko prisigyveno 4 kūdi
kius. Priežastim jos tokio pa
sisekimo buvo dvi poros dvy
nukų.

Kadangi dabar daugelis 
drabužių gaminami su chemi
kalų pagalba, svarbu prisilai
kyti gamintojų paduotų plovi
mo — valymo taisyklių. Už 
atydą drabužis apsimokės 
daug ilgesniu gyvenimu ir iš
silaikiusia gražia išvaizda.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves^ 
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva |
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Telef. HUmboldt 2-7964

NOTARY
PUBLIC

Namų Savininkai!
; Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

’ naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusiems stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo- -į 
jauY

pataisys mažais kaštais.
Senus Namus Apdarome šingeliais 

Ir Jie Atrodo Kaip Nauji
Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alcala Industries
cor. Grand St., Brooklyn, N. Y

Telefonas E V er green 4-075.3
f 355 Union Ave.

| CHARLES J. ROMAN 11
®Į . (RAMANAUSKAS)

■I . .1 ' A ■ - I

Laidotuvių $
Direktorius

fe* k*

Liūdesio valandoj kreip- 'SS 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit Suteiksi- gS 
me modernišką patarna- 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- wįj 
sų šermeninė. Mūsų pa- SS 
tarnavimu ir kainomis 

' būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

TELEPHONE
STAGG 2-5048

ml
Yaw

MATTHEW P. BALLAS į
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius $
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 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.

.8

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

- ' *

-■nr; r ■ ■■ ■ l-’ifc.. . f.
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Auto. Unija Reika 
lauja Algos Priedo 

Pagal Pelnus
Detroit. — CIO Automo

bilių Darbininkų Unijos va
dai pakartojo, kad jie rei
kalaus pakelt General Mo
tors darbininkams algas 30 
nuošimčių, kol ta korpora
cija parodys savo pelnų 
knygas. Unija tik tuomet 
sumažintų savo reikalavi
mą, jeigu iš General Motors 
knygų paaiškėtų, kad kor
poracija neišgali tiek už
darbio pridėti darbininkam.

Už 15 Centų Žadamo Priedo 
Fordas Nori Sunaikint Uniją 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vis pirmą kartą būtų bau
džiamas po $1.50 už streiko 
dieną, o antrą kartą po $2.- 
50, kurie būtų atskaityti iš 
jo algos.

Kiekvieniem 2,000 darbi
ninkų būtų leista turėti tik

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

P. Bečis—F. Klaston
Great Neck ...................... 1209

P. Anderson, Rochester ........... 1163
Geo. Shimaitis, Montello ......... 1090
V. O. Valukas, Wilkes-Barre 1052 
C. K. Urbonas, Hudson ...........
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 
V. Ramanauskas, Minersville 
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
J. Burba, So. Boston ................
S. Penkauskas-

P. Tamašauskas, Lawrence ....
S. Puidokas, Rumford .............
P. Šlajus, Chester ....................
ALDLD 25 kp., Baltimore .....
V. Padgalskas, Mexico ............
P. Šlekaitis, Scranton .............
ALDLD Moterų 20 kuopa,

Binghamton ..........................
L. Pruseika, Chicago ................
L. BekeŠienė, Rochester ...........
J. Rudman, New Haven .........
M. Dambrauskienė, So. Boston 

1006 
880 
858 
834 
676

674
654
650
558
514
508

497
496
388
382
364

Šiame numeryje tai maž&i pasikeitimų vajaus lente
lėje. Bet gavome laiškų nuo P. Bečio, A. Stripeikos, M.

• Svinkūnienės, J. Grybo ir kitų. Sekančiame numeryje 
matysime daugiau pasikeitimų.

A. Balčiūnas, brooklynietis, gražiai gyvuoja. Jis pri
davė 3 naujas prenumeratas.

W. Brazauskas ir F. J. Repšys padidėjo punktais to
dėl, kad atėjo jiems į talką veiklus draugas J. Kaz
lauskas iš Wethersfield. Jis dabar savo punktus sujun
gė su minėtais draugais. Linkime jiems daug pasiseki
mo dirbti iš vieno.

Naują prenumeratą prisiuntė V. Padgalskas iš Me
xico, Me. Taipgi gavome prenumeratų nuo J. Vasiliaus

ko, Detroit, Mich., ir V. Ramanausko, Minersville, Pa.
Mrs. A. H. Brittingham iš Easton, Pa., užrašė dien

raštį Laisvę savo pažįstamam, kaipo dovaną šventėms. 
Tariame jai širdingą ačiū! Laukiame nuo kitų pavie
nių skaitytojų užsakymų siuntinėti savo giminėms ar
ba draugams dienraštį Laisvę.

Laisvės Administracija.

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

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠĖRO KAINA $25

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

Taipgi Turi Būt Gera Sale 
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti šėrų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną serą.
Siųsdami už serus pinigus, čekius, ar money
order ius išpirkit e sekamu vardu:

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

Sekr. A. Lukaitis

Brooklyn, N. Y.
Ona Yakštienė (Varnytė) 

sveikina Deipokrątinių Lietu
vių Suvažiavimą su $10 auka.

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

4 ■ ,

vieną dirbtuvinį savo atsto
vą, kur dabar vienas atsto
vauja 270.

‘ J

Fordas savo pasiūlyme 
vadina streiku bet kokį lai? 
kinį darbo sustabdymą, ga
mybos siaurinimą, darbo 
trukdymą arba pikietavimą 
bet kokių kompanijos patal
pų. Jau vien šis punktas 
gręstų sunaikint uniją, kaip 
įspėja jos vadai.

Jeigu laikinai pasiliuosa- 
vęs nuo darbo žmogus rem
tų bet kokį streiką, už tai 
jis galėtų būti visiškai pa
šalintas iš darbo; o unijos 
pareigūnas galėtų būti už 
tai nubaustas $5,000.

Jei darbininkas neatliktų 
tiek darbo, kiek kompanija 
sauvališkai skiria, jie galė
tų būt pavarytas ir baudžia
mas kaip “neteisėto” streiko 
dalyvis. Unija nieko negalė
tų sakyti prieš didesnės pa
skubos įvedimą.

Fordo pasiūlymas nėra 
geresnis už General Motors 
pasiūlymus unijai. Jis dar 
blogesnis, sako veiklūs uni

J. Grybas-
J. Krasauskas, Norwood .... 342 

M. Smitrevičienė, Detroit ......... 326
ALDLD 145 kp., Los Angeles 296 
H. Žukiene, Binghamton ...........
J. Simutis, Nashua ....................
M. Januliene, Detroit ..............
V. J. Valley, New Britain .........
J. Kalvelis, Bridgewater ...........
A. Valinčius, Pittston ................
J. Lingevičius, Saginaw ...........
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 
F. Wilkas, Wilmerding ............
A. Kupstas, E. St. Louis ...........
A. Gudzin, Schenectady ...........
A. J. Naviackas, Haverhill ......
A.

J.
j.

290
288 
288
234
234
208
200
192
162
156
104
78
78

Buivid, Dorchester ................ 76
Stankevičius, Wilkes-Barre .... 40
Gugas, Detroit ........................  26
Vasiliauskas, Detroit ............. 26
Adams, Grand Rapids ............. 24

>
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Sveikinimai ir Aukos 2-rajam 
Deiiiokratiniii Lietuvių 

Suvažiavimui

4- &

(Pabaiga)
Detroit, Mich.
Lithuanian Naturalization 

Benefit Klubo nariai sveikina 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą su $16 auka. Linki ge
riausio pasisekimo.

Pirm. G. Nausėda 
Sekr. C. Starr,

Lowell, Mass.
Lietuvių Piliečių Klubas 

sveikina Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą su $10 auka.

Taipgi Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Pašalpinė Draugystė svei
kina suvažiavimą su $10 auka. 
Viso iš Lowell $20.

Delegatas J. Blažonis

So. Boston, Mass.
LDS 1-mas Apskritis laiky- 

toj savo metinėj konferencijoj, 
lapkričio 18 d., 1945, So. Bos
ton, Mass., išrinko ir siunčia 
tris delegatus į Antrą Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą, ir sveikina suva
žiavimą su $25 auka, linkėda
mas kilniausių pasisekimų su
važiavimui.

Konf. Pirm. D. G. Jusius

Worcester, Mass.
Amerikos Lietuvių Literatū

ros Draugijos 11 kuopa, 125 
nariais stipri, pasiųsdama sa
vo delegatą Joną Degesiuną, 
nutarė pasveikinti Antrąjį De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $44.

Kuopos pageidavimas yra, 
kad Suvažiavimas, apart savo 
nustatytos programos, išrink
tų pastovų Komitetą, kuris už- 
megstų glaudžius ryšius su 
Lietuva, ypač su Lietuvos kal
niečiais, ir praneštų mums ži
nias apie kaimo ir darbo žmo
nių būklę, ir kokia jiems da
bar reikalingiausia pagelba po 
žiauraus nacių nuteriojimo.

Mes pasižadame visais 
mums galimais būdais remti 
jų reikalavimus, kad atsistaty
tų ir gyvuotų amžinai Tarybų 
Lietuva.

Kuopos Sekr. S. Janulis

Sveikinimas Antram Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui; Pittsburgh, Pa.

Gerbiamieji!
Jūs suvažiavote, kad atlikti 

didelius darbus dėl lietuvys
tės. Todėl lai gyvuoja tarpe 
jūs drąsa, energija ir draugiš
kumas.

Nuo savęs linkiu kuo ge
riausios kloties ir gerų pasek
mių Jūsų darbuose!
Čia prisiunčiu savo auką $10.

Visiems draugiškai,
A. M. Matulionis
Detroit, Michigan.

Bayonne, N. J.
ALDLD 212 kuopa sveikina 

Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimą su $5 auka ir 
velinam kuogeriausio pasiseki
mo.

Worcester, Mass.
Sveikinam Antrą Demokra

tinių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimą. Linkime jums, ger
biami delegatai ir delegatės, 
sėkmingai pravesti mums vi
siems naudingus tarimus. Su
važiavimo reikalams siunčia
me $25.

Lietuvos Sūnų, ir Dukterų 
Broliška Draugija

■ Pittsburgh, Ra.
• Sveikinam Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą ir linki
me gerų pasekmių daug nu
veikti dėl labo darbo žmonių 
ir mūsų senos tėvynės Lietu
vos. Priduodam $5 auką dėl 
šio suvažiavimo.

Frank ir Mary Imbras
1568 Clarkton St.

Detroit, Mich.
Lietuvių Piliečių Pašalpos 

Klubas sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su $16 
auka.

ALDLD 
važiavimą

52 kp. sveikina
su $20 auka.

LDS 21 kuopa sveikina
važiavimą su $15 auka.

Su-

su-

Seattle, Wash.
LLD 161 kuopa sveikina 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimų, su auka $18 gelbėji
mui Lietuvos žmonių. Kuopa 
aukavo $3 ir nariai suaukavo 
$15.

Chicagos Northsides 
Lietuvių Pasveikinimas 
Antram Demokratinių Ame

rikos Lietuvių Suvažiavimui.
Šiuo priduodu Chicagos 

Northsides demokratinių lietu
vių aukas su širdingiausiais 
sveikinimais ir linkėjimais, 
kad šis suvažiavimas suteiktų 
dar daugiau naudos ir vieny
bės . demokratiniams lietu
viams. Čia priduodu surinktus 
pinigus iš sekančių draugų: J. 
ir S. Benekaičiai aukavo $10; 
po $5: J. Užubalis, S. Veshys, 
P. Senulienė ir Fr. Klijunas. 
A. Klijun'as $2.50; T. Klijunie- 
nė $2.50. Po $1: J. Plečkaitis, 
A. Kaukas ir Mr. ir Mrs. Sa- 
gadinai. LDS 112 kuopa $12.

J. Benekaitis

Norwood, Mass.
Organizacijos ir pavieniai 

sveikinam Antrą Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimą ir linkime nutiesti tin
kamą programą apvienijimui 
Amerikos lietuvių veikimo. 
Taipgi priduodam auką $50.

Norwoodiečių Delegacija:
John ir Kastancija Grybai 
E. Karalienė 
Julia Družienė

laikyta-
1, 1945, 

nutarė

Binghamton, N. Y.
LPT Komitetas, 

me posėdyje ’ lapkr 
Lietuvių Svetainėj 
vienbalsiai pasveikinti Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
ir paaukoti iš iždo $200 dėl 
Lietuvos žmonių. Sveikiname 
jus, mieli broliai ir seserys de
legatai, ir vėliname, kad pra- 
vestumėte gerus tarimus kaip 
Lietuvos žmonių gelbėjimo 
klausimu, taip pat ir šios ša
lies bėgamais reikalais, būtent, 
dėl geresnio ekonominio gyve
nimo visiems ir kova prieš pa
sireiškiantį fašizmą šioje šaly
je.

Į virš minėtą sumą įeina 
LLD 20 kp. Moterų Skyriaus 
auka $5.00 ir M. Kazlauskie
nės $5.00. Taipgi 
kės” Viktorijos 
“baby shower” 
$200.00.
’ Lai gyvuoja 
Suvažiavimas.

Lai gyvuoja laisvė ir demo
kratija šioje šAlyje ir visame 
pasaulyje.

Komitetas:
Pirm. John Vaicekauskas.

. Ižd. Ignas Liužinas.
Sekr. J. K. Navalinskienė.

nuo “pariu- 
Kuokalienės 

$21.00. Viso

Demokratinis

Pittsburgh, Pa.
Gerbiami Antro Demokrati

nių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo dalyviai:

Mes sveikinam jus visus, su
sirinkusius čia svarstyti gry
nai lietuvių reikalus ir ištiesti 
pagalbos ranką dėl suvargusių 
Lietuvos žmonių.

Čia įdedam auką $20 dėl 
tuvos žmonių pagalbos.

J. K. Mažukna
M. Zdankienė
G. Parciauskas

* • . • K. Šinkūnas.

Lie-

Aukos, Surinktos Paskutinėj 
Sesijoj

Suvažiavimo paskutinėj se
sijoj, laike koncerto, buvo ren
kamos aukos, čia seka vardai 
aukavusių. Kadangi aukos bu
vo renkamos paskubėtai, tai 
dėl to vardų užrašyto j ai galė-

tf.< «>

$10.

C- ’ > ‘ ‘ ' •

jo padaryti klaidų. Gal kai 
kurių vardai netaip užrašyti, 
o kitų gal visai neužrašė. Au
kotojai turės už tai atleisti.

Mr. ir Mrs. John Kazmer, 
Pittsburgh, Pa. aukavo $100.

Demikaitis, Chicago $50.
P. Jočionis, Detroit $20.
J. Urbonas, Donora, Pa. $20
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa. 

$20.
Dr. M. D. Palevičius, Detroit 

$20.
Adv. K. Michelsonas, Brook

lyn $20.
Dr. J. Baltrušaitienė, Pitts

burgh, Pa. $20.
P. Smalstys, Detroit $20.
J. Žekonis, Boston $20.
A. Valinčius, Pittston $20.
J. Purtikas $20.

X, Pittsburgh, Pa. kovai 
prieš kryžiokus $10.

J. Zeleskis, Bayonne $10.
Romandienė, Cleveland $10.
V. Bunkus, Brooklyn $10.

Fotogrf. Varnagiris, 
Pittsburgh $10.

E. Belekevičienė $10.
Dr. J. J. Kaškiaučius
L. Žemaitienė $10.
L. Lilvich $10.
M. Smitrevičienė $10.
Po $5 aukavo: A. Balčiūnas, 

M. Bingelis, J. Urbonas, Ben 
Russell, D. M. šolomskas, J. 
Gataveckas, R. Mizara, Mer
kienė, J. Mažeika, M. Stochin- 
ka, M. Gregaliunienė, V. 
Kvietkas, V. Valukas, A. Sli- 
manovich, Grigaitis, Julia Ma- 
gawan, K. Genis, A. Tamošiū
nas, M. Sukackienė, J. Jezel- 
kas, Bagurskas, V. černaus- 
kas, A. Valinčius, Mrs. Sau- 
kaitienė, J. Senetchas, M. 
Dambrauskienė, A. Dambraus
kas, Ch. Stalnionis, A. Murei- 
kienė, B. Makutėnienė, A. Lu- 
kauskaitė, J. Stanelis.

V. Gižauskas $3.
Po $2: A. Stonienė, J. Stan

čikas, V. Gužauskas, J. Tamu
levičius, P. Karsokas, A. Lit- 
vinienė, M. Ginaitienė, P. Pau- 
likonis, J. Pacauskas, K. Sa- 
bukis, Briedis, G. Parcauskas, 
M. Mason, M. Kairienė, Eli
zabeth Carai, P. Gavern, A. 
Pudienė.

Po $1: W. Zukavockus, K. 
Peslis, J. Lekavičius, V. Zilno- 
kas, A. Sauka, M. Zdanakas, 
J. Mažukna, A. Rains, Mrs. 
Carson, V. Stankus, A. Midlan, 
A. Kelley, Mrs. Kavaliauskienė, 
Mrs. Vasiliauskienė, Ivaltienė, 
J. Murauskas, J. Navalinskie- 
nė, Dvi Lietuvės, K. Matakas, 
J. čizuka. Vitaitis, A. Bagužie- 
nė, J. Mikeška, A. Bagužas, 
Mrs. Vičinas, J. Mauragienė,
J. Poška, Mrs. Poškienė, P. 
Norkus, A. Norkus, Mrs. Vai- 
non, T. žebraitis, B. Geralt, 
P. Susonis, R. Post, E. Arias, 
A. Vidžiūnai, V. Hricak, P. 
Sliekas, Zigmuntienė, Zablac- 
kienė, Rušinskienė, Kulikienė, 
A. Sliekienė, J. Grybas, J. Gu
gas, K. Stashusky, S. Veshvs, 
Martinkus, I. P. Stanley, O. 
Yakštienė, I. Kvederas, I. Shu- 
kis, A. E. Evalga, P. Vicinas,
K. Šukys, Andriulis, A. Vasi- 
lienė, J. Greblikas, Karnus. 
Shilkienė, Kazlauskienė, Ber
notienė, Vilkas, Sednikas, J. 
Baltušis, J. Verbickienė, Ke- 
bartas, M. Budrikas, J. Moc
kienė, K. Kairis, A. Navalins
kas, J. Vitkorovich, Orentienė, 
A. Lekavičienė, T. Anderson, 
G. Gasparaitis, A. Astraus
kienė, A. Kuvienė, S. Jablons
kienė, L. Munkienė, J. Stri- 
žauskas, O. Giraitienė, A. Ma- 
žeikiutė, S. Paulauskas, J. 
Skliutas, H. žukienė, J. Mi
liauskas, P. Tamošaitis, D. P. 
Lekavičius, F. Balevičius, G. 
Varisonas, Mr. Lapinskas, O. 
Virpalienė, Mrs. Ormonienė, J. 
Gruzilįutė, A. Warlas, P. Pau
lauskienė, A. Gavern, St. Ga
vern, D. Jusius, Chas. Juodai
tis, A. Yuris, St. Paich, A. 
Krakaitienė, A. Pupkevičiutė, 
P. Kavaliauskas, A. Kavaliaus
kas, Čėpla, A. Radzevičius, N. 
Martinkienė, J. Puodžiūnas, L. 
Kairys, S. Kanapė, K. Žukaus
kienė, P. Jamisonienė, A. Tva- 
rijonienė, St. Orda, J. Nedva- 
ras, A. žebrys, V. Plenaitis, A. 
Bekevįčius, F. J. Repšys, J. 
Mickas, H. Tamošauskienė. 
Bevardis $1.30.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAGUIRE INDUSTRIES
INCORPORATED 

1437 RAILROAD AVE. 
BRIDGEPORT, CONN.

REIKALAUJA

DIE MAKERS
KURIE YRA PATYS GERIAUSI—

TAIPGI

TOOL IR DIE DESIGNERS 
SU MAŽIAUSIA 5 METŲ PATYRIMO 

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

CHERRY ST.
NEAR BOSTWICK AVE.

BRIDGEPORT, CONN.
(300)

MODERNIŠKŲ KEPURIŲ ŠIAUDŲ 
OPERATORIAI 

Patyrę prie Dailių Šiaudų 
LANSEN HATS 

37 West 37th Street.
(298)

Buy More Bonds

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

••n

SIUVAMU MAŠINŲ
OPERATORES

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA

DUODAMA UNIFORMOS

— KREIPKITĖS —

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

Protestuos prieš Pieno 
Kainą Kėlimą

at-Vartotojai ir farmerių 
stovai eis į viešą posėdį pro
testuoti prieš kėlimą pieno 
kainų. Viešas svarstymas įvyks 
gruodžio 20-tos rytą, viešbu
tyje Commodore, New Yorke.

Brooklyno Policijos Atletiš
ka Lyga (PAL) paj ieškojo 
moteriško Santa. Priežastis: 
reikės vaikščioti po namus pas 
tuos biedniokus, kuriuos vy
riški šventieji bus užmiršę ir 
dar reikės surinkti dovanų, 
kad turėtų, ką nunešti.

Sutrauka
Viso su sveikinimais įplau

kė $5,042.10.
Suvažiavimo išlaidų: svetai

nė, spauda, paštaženkliai, 
garsinimai, dainininkai, pa
veikslai, važinėjimai, atlygini
mas pagelbininkui, ir t.t., viso 
pasidarė $537.93.
1 Lieka pinigų $4,504.17.

Ant čekių akauntd padėta 
viso $4,294.60.

Pas iždininką J. Gasiūną 
randasi $209.57.

• Visiems aukotojams 
gai ačiū.

J. Gasiūnas,
Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Centro 
iždininkas.

širdin-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
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(299)

OPERATORES
Patyrusios prie sijonų ir sporto drabužių 

CALIFORNIA SPORTSWEAR 
135 West 36th Street, N. Y. C.

(296)
< ■i

VALYTOJOS. Ofisinių Namų. Nuolat. W 
Kreipkite* tarp 4 ir 5 P.M.

MiK SU Pint- St. New York Olt>
•X»

Great Neck. — Gaisre su
degė Charlotte Rogers.

■s1
I

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Gal prisimena kai kam Kalėdų 
šventės Lietuvoj, kuomet buvom 
maži-jauni. Nekurie iš mūs grįžda
vome pas tėvelius, sykį į metus vi
sa šeima susirinkdavo, po sunkaus 
visų metų darbo pas ūkininkus-buo- 
žes. Ot, tai atminčiai geros draugės 
rengia Kūčias, šeštadienį, gruodžio 
22 d., 8 v. v,, 318 W. Broadway. 
Maistą paruoš taip gerai, kaip kad 
mūsų motulės pateikėdavo. Ar at
simenat? Visus kviečia Liet. Pag. 
Teik. Kom., viet. skyrius.

. (296-297)

džio 22 d., i>hs
8903 Estcrbi'ook
Clair ir 90th St.) Praleisimo sma
giai ir draugiškai vakarą, o visas 
{teinąs eis sušclpimui Lietuvos vai- 
kūčių — K n

CLEVELAND, OHIO f I
Draugiškas vakarėlis, įvyks gino- 

dd. Tamošaičius, 
Avė., (arti SU

DETROIT, MICH.
šeštadienio vakare, 7:30 vai. 

gruodžio 22 d., Draugijų salėje 
4097 Porter, įvyks svarbus visuome
ninių klausimų susirinkimas. Ne vi
siems suspėta pasiųsti atvirutes. 
Visvien, kviečiame * visus dalyvauti. 
— Komitetas. (296-297) 1
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KA REIŠKIA MŪS SEKRETORIAUS 
BYRNES NUVYKIMAS MASKVON?

šiandieną vienos valstybės 
santykiuose su kita, vienos 
tautos santykiuose su kita nė
ra nieko nereikšmingo. Pasau
lio tautos ir net tų tautų atski
ros žmonių grupės yra gijų gi
jomis, ryšių ryšiais taip susi
jusios, kad kožnas žingsnis, 
kožnas veiksmas viename ku
riame nors krašte pasaulio pa
liečia visą pasaulį, paliečia 
kožną atskirą žmogų, jo gy
venimą.

Tą žinodami 
tiktai svarstome 
reikalus, niekad 
me nepažvelgę į

Šio penktadienio
gruodžio 21 -mą įvyksiančiose 
Brooklyn© ir apylinkės demo
kratinių lietuvių organizacijų 
ruošiamose prakalbose Lietu
vos ir Amerikos lietuvių pro
blemoms svarstvti, taipgi gir
dėsime kalbėtojus aiškinant:

Ką reiškia mūsų valstybės

ir mes, kada 
savo tautos 
neapleidžia- 
visą pasaulį.

vakarą,

sekretoriaus Byrnes’o nuvyki
mas Maskvon? Ko tikimasi iŠ 
to žygio? Ar mes, eiliniai pi
liečiai ir gyventojai, tame tu
rime kokią pareigą, ar turime 
svarumo pasukti mūsų šalies 
vairą vienon ar kiton pusėn?

Ar mūsų jaunimas bus siun
čiamas dar į trečią karą, re
akcininkų kurstomą Chinijoj 
ir prieš Tarybų Sąjungą?

Taipgi bus aiškinama reikš
mė visų trijų, neseniai įvyku
sių Amerikos lietuvių suva
žiavimų.

Tai ir kitais kiekvienam 
žmogui svarbiais klausimais 
kalbės Eva Mizarienė. šio ka
ro veteranas Matas šolomskas, 
Rojus Mizara, Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark©.

Aido Choras, vadovybėje 
Aldonos Anderson - Žilinskai
tės, suteiks malonią valandė
le dainomis. Ateikite! Praneš
kite draugui!

LaGuardia Sakė. Kad ' Waldorf-Astoria Irgi 
Gali Trūkti Aliejaus Bus Unijinis

Puošnusis Waldorf-Aastoria 
d id ži ausis New

0 Yorke, irgi bus unijinis. Vals- 
! tijines Darbo Santykių Tary- 

. Jis manas, kad tas!, , , .... * .. . _ I bos pravestuose balsavimuose

Majoras La Guardia atsi- j 
šaukė į Kainų Administraciją I viešbutis, 
nužeminti lubas gazolinai, 
leisti aukštesnes kainas alie- ■ 
jau kurui 
paakstintų aliejaus perdirbę- i ; . . „
jus gaminti daugiau apšildy- į Pere^4 antradienį 956 pasisa- 
mui vartojamo aliejaus. Majo-įhė už / AFL Hotel Trades 
ras bijąsis, jog be to mes pri- i Council. Visiškai be unijos bū- 
trūksia kuro. ' ti norėjo ©23. Teisę balsuoti

Motoristai, sakė jis, galėtų i turėjo 2,120 darbininkų iš vi- 
palaukti, bet namų ir visuo
meniškų bildingų apšildymas 
negali laukti. Jis sakė, kad 
gazolinos ir šildymui aliejų 
padalinimas panaikinta “gal

• būt biskį pergreit,” tad, jo j 
jo manymu, kito būdo nebeli-j 
kę, kaip tik ekonomine kon-1 
trole pakreipti aliejaus tėkmę 
vienon ar kiton pusėn.

sų departmentų, išskyrus virė
jus. Tie dar pereitą rudenį bu
vo nusibalsavę būti atstovau
jamais Hotel & Club Employ
ees Lok ai o 6-to.

Surado Naują Būdą 
Niekinti Žmones

įspūdingai ir reikšmingai atida
RYTAS VAJUS TARYBŲ 

SĄJUNGOS PARAMAI

buvo su- 
kampani- 
Sąjungos 
tarybinės 
$25,000,-

Komunistą Kuopos Ga
vo Streikieriam

Paramos j
Dvi komunistų kuopos New 

Yorke susitarė parinkti maisto 
streikuojančius General Mo
tors darbininkus apdovanoti 
Kalėdomis. Kliubai padarė la
pelius, prašančius nupirkti ke- į 
nnka maisto. Nariai atsistojo 
su tais lapeliais prie susiedijos 
krautuvių.

Planas, greta gerų pastan
gų, davė pasekmes. Išeidami 
iš krautuvių žmonės netruko 
dėžes prikrauti. Tuo būdu 
knonos surinkusios 500 kenu- 
kn maisto — visokio maisto, 
nuo paprast/? spagetų iki ka- 
viaro.

Darbo žmonių ir unijinio ju
dėjimo nekentėjas New Yorko 
laikraštis Daily News kožną 
darbo žmonių išstojimą kovo
ti už savo reikalus vadina rau
donu. Kovotojus taipgi vadi
na raudonais ir Tarybų Sąjun
gos žmones nevadina kitaip, 
kaip tik raudonaisiais. Pasta
rasis pavadinimas, žinoma, 
darbo žmonių nežemina. Ypa
tingai New Yorke paminėji
mas raudonųjų daugelyje vie
tų iššaukia ovacijas.

Pastaraisiais laikais laikraš
tis išrado naujus 
sius.” Policija 
plėšiką ar šiaip 
laikraštis būtinai 
k a nors raudona 
nosį, ar nors
nuo to pakrikštys tą charak
terį raudonuoju ir taip vadi
na per visą eigą bylos po po
liciją ir teismus. Atrodo, kad 
tuomi tiksliai siekiama įskie
pyti visuomenėje neapykantą 
bile kam surištam su tuo pa- 

. vadinimu. X.

“raudonuo- 
pagavo kokį 

niekšą, tas 
suras pas jį 
— plaukus,

kokį skudurą,

Bandydamas atidaryti įšalu
si langą, Martin McDermott, 
Tombs kalėjimo sargas, užsi
mušė iškritęs per savo apart- 
mento langą, 171 Audubon 
Ave., New Yorke.

Ray Milland ir Jane Wyman scenoj’e iš naujos fil
mo# “The Lost Weekend,” dabar Rivoli Teatre, Broad
way ir 49th St., New Yorke.

Tūkstančiai newyorkiečių, 
susirinkę į Madison Square 
Gardeną, sutiko su naciona- 
liais ir šio miesto vadais, jog 
amerikiečių parama Tarybų 
Sąjungos žmonėms stiprina 
draugingumą tarp mūsų šalies 
ir didžiosios darbo žmonių ša
lies — Tarybų Sąjungos.

Masinis mitingas 
ruoštas atidarymui 
jos sukelti Tarybų 
(tame skaičiuje ir 
Lietuvos) paramai
000 1946 metais. New Yorkas 
tame darbe yra pasiskyręs $2,- 
000,000 kvotą ir nori ją išpil
dyti ankstybiausiu galimu lai
ku, nes pagalba ypatingai yra 
reikalinga dabar, .4įą žiemą.

Edward C. Carter, ameri
kiečių draugijos Tarybų Są
jungos pagalbai — ASRR — 
prezidentas, neseniai sugrįžęs 
iš antro apsilankymo Tarybų 
Sąjungoje pagalbos teikimo 
reikalais, pranešė apie Tarybų 
Sąjungos vyriausybės ir visų 
žmonių dėkingumą už para
mą, apie jų draugingumą 
Amerikai. Jisai sakė:

“Kremlius neskleidžia Ru
sijos masėms nuodingų neame- 
rikoniškų kalbų apie karą su 
Rusija. Jeigu tūlų Amerikos 
laikraščių puslapiai būtų per
duodami Rusijos žmonėms, 
jiems toks laikraščių nusista
tymas būtų stačiai nesupranta- ■ 
mli,” pareiškė Carteris, prisi
mindamas mūsų šalies spau
dos prieštarybinę, kurstančią 
trečią karą, propagandą.

Vakarui pirmininkavo New- 
bold Morris, Miesto Tarybos 
prezidentas. Jis atžymėjo, kad 
newyorkieciai sukėlė Tarybų 
Sąjungos žmonėms $5,240,000 
vertės paramos 1944 metais, 
$6,665,000 vertės paramos 
pirmais 11 mėnesių 1945 me
tų. Kad paramos teikimas tu
rės būti pagreitintas ir pastip
rintas dabar.

Morris taipgi atžymėjo, kad 
ši kampanija vedama visai ne
priklausomai nuo Nacionalio 
Karo Fondo.

Parama, kaip buvo nurody
ta kalbėtojų, dar yra labai 
reikalinga. Anot to dramatiš
ko vaizdelio, perstatyto žy
miųjų aktorių Helen Hayes ir 
Fredric March, jiems visko 
trūksta. Aktoriai vaizdavo ta
rybinės Ukrainos mokytoją ir 
raudonarmietį, atvykus ius 
amerikiečiams raportuoti savo 
padėtį.

Pas mus viskas sunaikinta— 
šaukia mokytoja.

Jie klausė: “Ar jūs matėte 
nors vieną visiškai sunaikintą 
miestą, kur neliko nieko, vi
siškai nieko?” Jūsų parama, 
sakė jie, parodo, kiek jūs su
prantate, kaip tatai atrodo.
Lietuviai Įteikė 10 Tūkstančių 

Dolerių
čia dalyvavusieji, kiėk gali

ma spręsti iš rinkliavos, supra
to, ką reiškia milionams išli
kusių gyvais tarp milionų mi
rusių ir sužalotų pradėti gy
venimą iš naujo.

Rinkliavoje, kurią pravedė 
radio komentatorius Johannes 
Steel girdėjosi penkšimtinės 
aukų nuo atskirų asmenų. Jos

liudijo, jog čia buvo ne vie
ni eiliniai darbo žmonės, bet 
ir vidurinio, 
pasiturinčio

Lietuvai 
Komitetas i 
buvo viena 
organizacijų, 
bias aukas. Viena, neteko nu
girsti kuri, unija pasižadėjo 
sukelti šimtą tūkstančių. Au
kojo duosniai ir visa publika. 
Tačiau karščiausio sveikinimo 
susilaukė viena penkinė, kada 
rinkliavos vedėjas išaiškino, 
jog ji atėjo nuo keturiolikos 
indonezų jūrininkų, esančių 
pavojuje deportacijos ir aš
trios bausmės už apleidimą 
laivu. Jie atsisakė vežti amu
niciją prieš savo draugus in- 
donezus.

Be minėtų, kalbėjo majoras. 
LaGuardia, Virginia Gilder
sleeve, Dean Dixon, Olin Dow
nes, James B. Carey, William 
Feinberg, komandier. Walsh, 
visi žymūs vadai mūsų visuo
meniniame gyvenime — vy
riausybėj, muzikoj, unijose. 
Buvo sveikinimai nuo Žukovo 
ir ambasadoriaus Hamman.

Leopold Stokowski’© vado
vybėj New Yorko Philharmo
nic Symphony Orkestrą (iš 
apie šimto ar daugiau narių) 
ir Westminster Choras (keli 
šimtai dainininkų) atidarė pro
gramą su Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos himnais. Gi užbaigoj 
įspūdingai išpildė Prokofieff 
sukurtą kantatą apie Aleksan
drą Nevskį. Gedulo solo ga
lingai ir žaviai išpildė Jennie 
Tourel iš Metropolitan Ope
ros, pritariant orkestrai.

, ReP- I

, o gal ir labiau 
luomo žmonių.
Pagalbos Teikimo 
su $10,000 auka 
iš labai daugelio 

įteikusių stam-

Pamenate, kiek lermo re
akcininkai politikieriai per lai
kus kėlė, būk majoro LaGuar- 
dijos savaitinės kalbos sekma
dieniais per radio nieko never
tos. Būk tas radio tik ir pa
laikomas, kad LaGuardia tu
rėtų per ką “iš kepurės kalbė
ti.”

Ypatinga, kad tas bliovimas 
net tūlus “progresyvius” buvo 
įtikinęs. Tūlas su pasididžiavi
mu sakydavo — aš jo nesi
klausau.

Ne viską LaGuardia pasa
kydavo progresyviškai, tačiau, 
reikia sutikti, kalbėdavo gana 
gaspadoriškai ir tą mes ne 
kartą primindavome Laisvėje.

Mes kovojome ir prieš pa
naikinimą miestavos radio 
programos. Mes būtume kovo
ję prieš panaikinimą tos pro
gramos net ii’ tada, jei ta ma
joro kalbą, kaip reakcininkai 
sakydavo, būtų iš tikro buvusi 
tik “iš kepures.” Mės tada bū
tume kovoje už pakeitimą ma
joro, ne radio, šešios dienos 
gerų žinių, muzikos, dainų ir 
vyriausybės pranešimų pro
gramos būti) vertos turėti ne
žiūrint, kokia ta viena per sa
vaitę turima majoro kalbos 
valanda būtų bebuvusi. Ta
čiau, aišku, kad majoras buvo 
puolanjas ne už blogumą, bet 
už prbgrėsyviškūmą.

Įgrisus tiems koliojimams, 
majoras kartą miesto viršinin
kams buvo padavęs prašymą 
leisti jam eiti kalbėti per sve
timą radio. Buvęs pasiūlymas 
už majoro laiką mokėti mies
tui. Bet viršininkai atsisakė 
majorą “išrenduoti.”

• Nežinia, ar norėdamas pa
rodyti tiems visiems, kurie jį 
atakavo, ar iš tikro norėdamas

ketvirtadienio vąkare,,, 20 
gruod., kaip 8, bus Mot. Kliu- 
bo metinis susirinkimas, kuria
me bus išduota raportai iš 
Pittsburgh© Suvažiavimo, iš 
vietos sveikatos department© 
skyriaus, sąryšyje su krūtinės 
X-Ray traukimu; delegačių 
rinkimas į LDLD vietos ap
skričio konferenciją ir, svar
biausiai, tai bus sekamiems 
metams Kliubo komiteto išrin
kimas. Kaipo į metinį susirin
kimą, visos narės yra prašoma 
dalyvauti ir nesivėluoti, kad 
susirinkimas būtų galima lai
ku užbaigti.

Kliubo Pirmininkė, K. P.

New Yorko Park Ave. nuo 
50th iki 96th St., yra pasi
puošusi trim dešimtim kalėdi
nių eglaičių.

dirbti toje srityje, LaGuardia 
jau yra pasirašęs kontraktus 
sakyti po dvi prakalbas kas 
sekmadienį, pradedant sausio 
6-tą, kaip tik pasibaigs jo tar
nyba miestui. Sakoma, kad už 
tas prakalbas jis gausiąs apie 
$50,000 per metus, dvigubai, 
kiek jis gavo už visą darbą 
miestui, įskaitant ir tas “blo
gas” radio programas.

Finansieriai, kaip žinia, nie
kam nieko nemoka be naudos 
sau. Jie žino, kad majoro kal
bos bus akstinu girdėti jų pro
gramas. O greta to, žmonės 
klausysis firmos garsinimų ir 
pirks produktus. T-as.

Kariškio Žmona Dingo 
Su Kūdikiu

Mrs. Helen Smith, jauna 
moteriškė, dingusi su kūdikiu 
iš namų, 1777 First Ave., New 
Yorke, gruodžio 2-rą, kaip ra
portavo policijai jos vyras ka
riškis.

Smith buvęs gavęs 45 die
nas atostogų po sugrįžimo iŠ 
Europos ir visą tą laiką pra
leidęs namie pas žmoną, kuri 
laukėsi kūdikio. Kūdikis gimė 
prieš keletą savaičių. Pirm su
grįšiant tarnybon į Fort Dix, 
jis sutvarkęs kambarius ir 
gruodžio 1-mą, lydima sesers, 
jo žmona sugrįžus iš ligoni
nės. Manoma, kad jinai tą pir
mą naktį ton ir permiegojus. 
Bet nuo to laiko jos niekas 
daugiau nematė.

Smith gavęs visišką paliuo- 
savimą gruodžio 5-tą, nera
dęs žmonos, raportavo polici
jai. Jis sakosi nežinąs, dėl ko 
žmona jį apleido.

Nauji Metai Bus Gana 
“Drėgni”

Pereitą antradienį jau 400 
asmenų buvo padavę prašy
mus gauti leidimus pardavinė
ti degtines per visą naktį Nau
jų Metų vakarą. Iki gruodžio 
26-tos, kada užsidarys išdavi
mas aplikacijų, tikisi turėti to
kių prašymų kelis tūkstančius.

Pereitą pirmadienį buvo an
tra šalčiausia diena šio sezono, 
12 šilimos laipsnių.

f L=A RESTAURANT

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

■ 'l....
SALfiS dėl Balių. Koncertų, Bąnkietų, 
Vestuvių, Susirinkimų *>’ 1.1. Puikus 

steii-iuš su naujausiais įtaisymais.
KĖTŲREŲ BOLIŲ ALLEYS

Koduos Prieinamos

949-959 Willoughby Avė.
' Tėl. STagg 2-3842 . ~

: -—  .................. i

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612
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GREEN STAR BAR & GRILL

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais.
Penktadieniais

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

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

& CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,.

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE '

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai,

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Rar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

Baus už Pardavinėjimą 
Revolverių

Joseph Santos, 41 m., tapo 
sulaikytas teismui po prisipa
žinimo, kad jis pardavęs tris 
iš Europos parsivežtus revol
verius 'ir amunicijos vietos alu
dėse. Už juos gavęs nuo $25 
iki $50. Jo apartmente, 63 
102nd St., New Yorke, rastas 
dar vienas užtaisytas revolve
ris. Santos sakėsi esąs bedar
bis jūrininkas.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS VIETA

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

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

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

701 Grand St
Tel. ST. 2-8173

Jeweler
Brooklyn, N.Y.

ATDARA VAKARAIS




