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KRISLAI r. r k

Po Maskvos Konferencijos. 
100 Milionų Knygų. 
Socialistai ir Komunistai. 
Palestina ir Filipinai.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Visi nuoširdūs taikos šali
ninkai ir demokratiniai žmo
nės sveikina Maskvos Konfe
rencijos nutarimus. Prieš juos 
išstoja reakcininkai ir hitle
riškos liekanos.

žinoma, stambaus kapitalo 
atstovai taip pat raukosi. New 
York Times po pakrikusios 
Londono Konferencijos šimtu 
nuošimčių rėmė Mr. Byrnes’o 
politiką, ji jam buvo ir “de
mokratiška,” ir “ištikima tal
kininkėms.” Dabar, nors ir pa
sisakė už konferencijos nuta
rimus, bet jau tuo pačiu kar
tu jieško galimybių tų nutari
mų pakeitimui. Pavyzdžiui, ti
kisi, kad busimoji Taikos 
Konferencija, kuri turi įvykti 
pirm 1 d. gegužės, dar galės 
“sudemokratinti” tūlus nutari
mus.

Rumunijoj ir Bulgarijoj 
mielai priėmė Maskvos Kon
ferencijos nutarimus. Tos ša
lys pabaigoje karo nuoširdžiai 
kariavo mūsų pusėj. Jų žmo
nės jau nubaudė fašistus karo 
kaltininkus. Tų šalių vyriau
sybės ir liaudis trokšta oficia
li© užbaigimo karo, kad galė
tų užgydyti karo žaizdas ir 
budavoti liaudies demokratinį 
gyvenimą.

Amerikos Knygynų Sąjun
gos suvažiavime, Chicagoj, J. 
M. Horan atžymėjo, kad ka
ro metu ši sąjunga pasiuntė 
kareiviams ir jūreiviams į už
sienius 100,000,000 įvairių 
knygų. Jos buvo siunčiamos 
kovūnams pasiskaitymui.

Iš Berlyno praneša, kad So
vietų Sąjungos kontroliuoja
moj Vokietijos dalyj gal būti 
socialistų ir komunistu parti-

3 apsivienys i vięną Darbi- 
ikų Partiją. Abi partijos) iš- 
iko savo atstovus tam rei-

i. Abi partijos įeina į an- 
ti-fašistinį frontą, kur dar gre
ta jų yra krikščionių demo
kratų ir liberalų demokratų 
partijos.

Taip yra su socialistais So
vietų kontroliuojamoj Vokieti
jos dalyj. Jie mato, kokią ža
lą padarė hitlerininkai vokie
čių tautai. Jie jungiasi į ben
drą veiklą liaudies naudai.

Kitaip yra su “socialistais” 
Amerikos ir Britanijos valdo
moj Vokietijos dalyj. Ten “so
cialistų” priešakyj stovi arba 
atviri naciai, arba jų pakali
kai. Neseniai pranešta iš 
Frankfort on Maine, kad ten 
naciai ir “socialistai” bendrai 
veda kampanija prieš Sovietų 
Sąjungą ir prieš Potsdamo su
sitarimus.

Buvęs Jungtinių Valstijų 
Valstybės Sekretoriaus pagel- 
bininkas Mr. A. MacLeish sa
ko, kad tarpe Amerikos ir So
vietų Sąjungos gali būti drau- 
jiškas sugyvenimas, nes So- 
vietai niekados nėgrūmojo 

“erikos reikalams ir negrū- 
ia. Jis sako, tik reikia nuo
maus iš mūsų pusės atsine- 

io linkui Sovietų, kad tie 
kiai būtų geri.

Palestinoj nėra ramu. Ko- 
tarpe žydų ir arabų eina, 

tas tol bus, kol Britanijos 
aldonai neleis tos šalies de- 
lokratiniams žmonėms su (la

jų pačių vyriausybę.
’alestinos Komunistų Parti- 

!uri apjungia savo eilėse 
arabus ir kitų tautybių 

es, stoja už tokią nepri- 
ttiybę demokratinės vals-

*

įei Korėjos žmonių 
rai. .

uvo

r®*®*

salose nėra ramu, 
iečiai reikalauja, kad se- 

baudžiaviška žemės siste- 
panaikinta, kad žemė 

įerduota darbo valstie-
is': Nepaisant visų gražių 

“demokratiją,” jos 
»ms ir darbinin-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

KILO RIAUŠES PRIEŠ 
AMERIKONUS PIETI

NĖJE KORĖJOJE
Seoul, Korėja. — Įvyko 

gyventojų riaušės prieš a- 
merikonus pietinėje Korė
jos pusėje, užimtoje Ameri
kos kariuomenės. Dešiniųjų 
vadų kurstomi korėjiečiai 
demonstravo prieš trijų di
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministerių nutarimą palai
kyti Korėją iki * penkerių 
metų globoje Jungtinių Val
stijų, Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Chinijos. Demons
trantai reikalavo tuojauti- 
nės nepriklausomybės. Be 
kitko, jie akmenimis apmė-

MacARTHUR TURES 
GANA GALIOS, 
SAKO BYRNES

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes radijo kalboj sekmadie
nį pareiškė, kad generolas 
MacArthur, nepaisant ketu
rių talkininkų kontrolės ta
rybos Japonijoj, turės įvai- 
lias galios, ir be Amerikos 
sutikimo “negalima bus pa
matiniai keisti ten politi
kos.”

Francija Pripažino
Jugoslavų Respubliką

Paryžius. — Francija 
gruodžio 31 d. pripažino Ju
goslavijos respublikos val
džią su maršalu Tito pryša- 

jkyje. Jungtinės Valstijos ir 
Anglija neseniai taip pat 
pripažino Jugoslavijos res
publiką.

Chiang Kai-sheko viduri
nes Chinijos valdžia siūlo 
gen. Marshallą, A menkos 
ambasadorių, į tarpininkus 
taikyt chinų tautininkus su 
komunistais.

Tokio. — Gen. MacArthur 
gyre japonų karalių Hiro
hito už pasisakymą^ kad jis 
ne dievas.

Prez. Trumanas pasirašė 
kongreso tarimą dėlei na
mų statymo veteranams už 
$160,000,000.

Nutarimai Delei Korėjos, Chinijos, Rumunijos ir jBulgarijos Valdžių, Padaryti Trijų
Didžiųjų Talkininkų Užsieninių Ministerių Konferencijoj Mą^kvoje

(Tąsa Maskvos Konferenci
jos nutarimų teksto)

III. KORĖJA
1. Siekiant atsteigt Korėją, 

kaip nepriklausomą vaistyk 
bę, sudaryti sąlygas jai iš
sivystyti demokratiniais pa
grindais ir kaip galint grei
čiau panaikinti pragaištin
gas ilgo japonų viešpatavi
mo pasėkas Korėjoje, bus į- 
steigta laikinė demokratinė 
Korėjos valdžia, kuri darys 
visus galimus žingsnius iš
vystyti Korėjos pramonei, 
važiuotei ir lauko ūkiui ir 
tauti 
kult|

2. Kad galima būtų pa
gelbėt laikinei Korėjos val

tė karinį amerikonų auto
mobilį ir sužeidė leitenantą 
W. T. Smithą į ranką.

Krautuvės buvo uždary
tos ir plakatais ir šūkiais 
gatvėse skelbiamas visuoti
nas streikas prieš karinę a- 
merikonų valdžią.

(Sovietų kontroliuojamoj 
šiaurinėje Korėjos pusėje 
nebuvo panašių sąjūdžių.)

Dešiniųjų korėjiečių spau
da šaukė krauju išgauti 
tuojautinę Korėjai nepri
klausomybę. Kairiųjų laik
raščiai taip pat nesutiko su 
penkmetine globa Korėjai, 
bet ragino žmones ramiu 
būdu protestuoti prieš tą 
nutarimą. Kairiųjų laikraš
tis Chosen Inmin rašė, kad 
turbūt, ne Amerika sumanė 
tokią globą; jis tvirtino, 
kad “negalima net pamany
ti, kad Rusija būtų pasiūlius 
tą globą.”

(Amerikos valstybės sek- 
ret. Byrnes sakė, gal ir ne
reikės tokios globos.)

KAIP PADALINTI DVARAI MAŽAŽEMIAMS IR BEŽEMIAMS 
VOKIEČIAMS SOVIETŲ UŽIMTOJ VOKIETIJOS SRITYJE

Werben, Vokietija. —So
vietų užimtoje Vokietijos 
dalyje 7,000 dvarų su 4 mi- 
lion. akrų žemės padalinta

Stropiai Teisiami
Naciai Krimina

listai Sovietuose
London. — Sovietų teis

mo sprendimu, tapo pakarti 
trys naciai Briansko miesto 
aikštėje už gyventojų žudy
mą ir kitus žiaurumus. Vie
nas nuteistas 20 metu kalė
ti.

Leningrade eina byla 
prieš vokiečių generolą 
Hendriką Roemmingerį ir 
10 kitų nacių. Du teisiamų
jų, Gerer ir Skotki prisipa
žino, kad jie nužudė 550 ci
vilių žmonių. Į prokuroro 
klausimą, kokius gyventojus 
jie žudė, Gerer atsakė: 
“Daugiausiai senius.” 

džiai įsisteigti ir siekiant 
padaryti tinkantis pradi
nius tam žingsnius, bus į- 
kurta bendra komisija, susi
dedanti iš Jungtinių Valsti
jų komandos pietinėje Ko
rėjoje ir Sovietų komandos 
šiaurinėje Korėjoje. Ruoš
dama savo pasiūlymus, ko
misija tarsis su demokrati
nėmis Korėjos partijomis ir 
socialėmis organizacijomis. 
Komisijos išdirbti patari
mai bus įteikti apsvarstyt 
Sovietų Sąjungos, Chinijos, 
Didžiosios Britanijos ir 
Jungtinių Valstijų valdžiom 
pirma, negu dvi atstovauja
mos bendrojoj, komisijoj 
valdžios padarys galutiną

■■■■  i. .............. i.Ąvf.j:

Truman Stengiasi Sulaikyt 
Plieno Streiką; Kompanijos
Tikisi Brangesnių Kainų

MacARTHUR PRIEŠINOSI 
BENDRAI TALKININKŲ 
VALDYBAI JAPONIJOJ

Washington. — Prez. Tru
manas paskyrė trijų asme
nų komisiją tyrinėti fak
tams ir stengtis sulaikyti 
gręsiantį 700,000 plieno ir 
aliumino darbininkų strei
ką. CIO Plienininkų Unija 
nutarė streikuot sausio 14 
d. Jie reikalauja po du dole
riu daugiau algos per die
na, v

Plieno kompanijos pasa
koja, kad jos* nieko negalė-

Bešvendant Naujus 
Metus, Žuvę 400

New York, saus. 1. — Be
laukiant naujų metų ir per 
kelias pirmąsias jų valan
das, Jungtinėse Valstijose 
žuvo 306 žmonės važiuotės 
nelaimėse ir kituose nelai
minguose nuotikiuose, kaip 
paskelbta antradienio rytą. 
Saugumo Taryba Chicagoj 
teigia, kad viso būsią iki 
400 žuvusių.

vokiečiams mažažemiams ir 
bežemiams. 270,000 valstie
čių gavo tos žemės po 10 iki 
20 akrų.

Apie 7,000 dvarininkų- 
junkerių šeimų pirm karo 
valdė ketvirtadalį visos ūki
škos žemės Vokietijoje, o 
3,200,000 valstiečių turėjo 
mažiau kaip du trečdalius.

Dvarininkams ir 27 tūks
tančiams jų palydovų-buo- 
žių priklausė 37,000,000 ak
rų žemės, bet tiktai vienas 
trečdalis jos buvo naudoja
mas produktams auginti — 
du trečdaliai buvo laikomi 
medžioklei ir panašiems po
nų prašmatnumams. Taip 
raportavo Henry Morgen- 
thau, buvęs Jungtinių Vals-r 
tijų iždo sekretorius.

DVARŲ DALINIMAS
New Yorko Times kores

pondentas Gladwin Hill ap
rašo, kaip dvarai dalinami 
valstiečiams sovietin. Vo
kietijos ruože. Pavyzdžiu 

nutarimą.
3. Bendrosios komisijos 

uždavinys, dalyvaujant lai
kinei demokratinei Korėjos 
valdžiai ir demokratinėms 
Korėjos organizacijoms, bus 
išdirbti planus pagelbėti ir 
patarnauti politinei, ekono
minė! ir socialei Korėjos 
žmonių pažangai, demokra
tinės savivaldybės išvysty
mui ir tautinės Korėjos ne
priklausomybės įsteigimui.

Bendrosios komisijos pa
siūlymai, po pasitarimo su 
laikine Korėjos valdžia, bus 
įteikti bendram apsvarsty-/ 
mui Jungtinių Valstijų, So/ 
vietų Sąjungos, Didžiosios 
Britanijos ir Chinijos yal- 

. ■ /
:.... J 

siančios darbininkams pri
dėti, iki valdžia leis pakelt 
plieno kainą septyniais do
leriais tonui. Prez. Truma
nas įsakė Kainų Administ
racijai peržiūrėti dabarti
nes plieno kainas, kad gali
ma būtų nuspręst iki vasa
rio 1 d., ar reikėtų leist 
kompanijoms plieną pa
branginti. Prezidento įsaky
mas duoda kompanijoms 
vilties, kad plieno kainos 
bus pakeltos.

Stalinas Stiprus, kaip 
Liudija J. F. Byrnes
Washington. — Sugrįžęs 

iš Maskvos, Byrnes, Ameri
kos valstybės sekretorius, 
užginčijo paskalus, būk 
Stalinas sirguliuojąs. Byr
nes sakė, Stalinas sveikas, 
stiprus vyras.

iavo j anglai pašaukė ja
ponų gen. Yamamoto “pa
dėt sugaudyt japonus.” 

jis ima Karlo Reinhard to 
dvarą Saksonijoj; sako, su
ėjo nenaciški farmeriai ir 
išrinko 7-nių žmonių nepo
litinį komitetą iš savo tar
po. Į komitetą įėjo 5 nepar- 
tijiniai, 1 socialdemokratas 
ir 1 komunistas. Kadangi 
žemės buvo permažai vi
siems jos norintiems, tai 
buvo traukiami ^liosai.”

Gavusieji žemėms išmokės 
10 nuošimčių jos vertės 
produktais per 3 metus; ta
da žemė taps gryna jų nuo
savybe.

Kol naujakuriai pastatys 
sau namus, jie gyvena dva
ro patalpose. Gyvulius jie 
pasidalino, o lauko ūkio 
mašinas bendrai naudoja.

Dvarininko rūmuose į- 
rengta dieninė įstaiga kūdi
kiams ir kindergartenas — 
pati pradedamoji mokykla 
mažamečiams vaikams. Ke
turios merginos prižiūri 84 
farmerių vaikučius.

Dvaro savininkas pabėgo

džioms, kad galima būtų pa- 
ruošt sutartį dėlei šiųvketu- 
rių valstybių globos Korė
jai per iki penkerių metų 
laikotarpį.

4. Apsvarstyti greitie
siems reikalams, paliečian- 
tiems ir pietinę ir šiaurinę 
Korėją, ir pagaminti pla
nams dėlei pastovaus sude
rinimo valdin.-ekonominiuo- 
se dalykuse tarp Jungtinių 
Valstijų komandos pietinėje 
Korėjoje ir Sovietų koman
dos šiaurinėje Korėjoje, bus 
sušaukta Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų komandų at
stovų konferencija dviejų 
savaičių e^rie ’ /

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur gruod. 30 d. pareiš
kė, jog jis už pusantro mė
nesio pirm Trijų Didžiųjų 
užsieninių ministerių kon
ferencijos Maskvoje prieši
nosi planui, siūlančiam ben
drą Amerikos, Sovietų, An
glijos ir Chinijos atstovų 
tarybą Japonijai kontroliuo
ti; girdi:

“Aš savo radijo praneši
me spalių 31 d. * galutinai 
pasakiau valstybės sekreto
riaus štabo galvai (Wash
ingtone), kad tos sąlygos 
(dėlei bendro Japonijos kon
troliavimo) yra, mano su
pratimu, nepriimtinos.

x “Maskvos konferencijos 
metu ^nebuvo atsiklausta 
mano nuomonės. Aš nesu nė 
per nago juodimą atsakin
gas už padarytus tenai nu
tarimus.

“Aš galėčiau pridurti, jog 
nežiūrint to plano gerumų 
ar blogumų, aš esu tvirtai 
pasiryžęs stengtis, kad jis 
pavyktų. Aš karštai tikiuo
si, kad s u gera visų dalyvių 

į anglų valdomą Vokietijos 
dalį. Ten jis turi kitą dva
rą, o anglai nedalina vals
tiečiams dvarų žemių.

Amerikoj Išlavinti 
Ir Ginkluoti Rolan
dai Puls Indonezus
Batavia, Java. — Čia at

plaukė 2,000 Ėolandijos ma- 
rininkų, kurie buvo Jungti
nėse Valstijose' išlavinti ir 
pilnai apginkluoti ameriki
niais ginklais.

Associated Press rašo, tai 
turbūt, geriausia holandų 
kariuomenė, kovai prieš In
donezijos patri jotus.

(Indonezų vadai buvo pa
sižadėję tartis su anglais, 
jeigu anglai neįleis daugiau 
holandų kariuomenės.)

konferencijoj buvo padai 
ORAS.—Bus šalta ir giedota tik nesvarbios atmaincs 

ra. i tame plane.

IV. CHINIJA
Šių trijų valstybių užsie

niniai ministerial pasidalino 
mintimis apie padėtį Chini- 
joje. Jie sutiko, jog reikia 
suvienytos ir demokratinės 
Chinijos vienoje nacionalėje 
valdžioje; jog reikia, kad 
demokratiniai elementai 
plačiai dalyvautų visuose 
nacionalės valdžios skyriuo
se ir kad būtų sustabdytas 
pilietinis karas. Jie iš nau
jo pareiškė, kad laikysis ne
sikišimo politikos į viduji
nius Chinijos reikalus.

P-s Molotovas ir 
nes turėjo kelis 
apie Soviet 
ginkluotas jėga

Byr
ginklavimą ir deportavin 
Jis pareiškė, jog ameril 

(Tąsa 5-me pusi.
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valia nebus nenugalimų 
kliūčių.”

Pagal Maskvos konferen
cijos nutarimą, gen. MacAr
thur bus talkininkų tarybos 
pirmininkas. Bile vienas ta
rybos narys turės teisę sus
tabdyt MacArthuro politi
nius patvarkymus. Tokiame 
atsitikime Tolimųjų Rytų 
Komisija W a s h in g tone 
spręs klausimą. Nusprendi
mui reikės daugumos komi
sijos narių balsų, tame 
skaičiuje ir visų keturių di
džiųjų talkininkų sutikimo.

i
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JAPONU IRUSIAS PA 
RŪPINA AM 

NAM MERGŲ
London. — Anglų spau

dos reporteris Thomas No
yes pranešė iš Japonijos, 
kad tenai veikia japonų 
trustas, kuris parūpina tūk
stančius geišų-šokikių lytiš
kam amerikonų patenkini
mui. Trusto galva Minoru 
Tsuji sakė, jog amerikiniai 
daktarai prižiūri lytinę tų 
mergšių sveikatą. Trustas 
turi 2 milionus dolerių ka
pitalo.

Hirohito Prisipažino, 
Kad Jis Nėra Dievas .Xi

<

Tokio, saus. 1 d. — Japo
nijos imperatorius Hirohi
to naujametiniame savo pa
reiškime prisipažino, kad 
jis nėra joks dievas. Japonų 
konstitucija iš 1889 metų 
skelbė, kad jų karalius esąs r 
dievas.

Tartasi su MacArthuru.
4-rių Valdybos Ja
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius 
F. Byrnes gruod. 31 d. 
reiškė, kad pernai 
mėn. buvo tartasi su j 
rolu MacArthuru apie ketu 
rių didžiųjų talkininkų kon
trolę Japonijai ir 
thuras sutiko, o Maskvoj , „ .... i /

P-s Molotovas pasakė, jog 
sovietinės jėgos nuginklavo 
japonų kariuomenę Man- 
džurijoj ir deportavo, bet 
Chinijos valdžiai prašant, 
buvo atidėtas Sovietų jėgų 
ištraukimas iš ten iki vasa
rio 1 d. •

P-s Byrnes nurodė, jog 
amerikinės jėgos yra šiauri
nėje Chinijoje todėl, kad 
Chinijos valdžia prašė; jis 
taip pat nurodė svarbiąją 
Jungtinių Valsti
jų atsakomybę vykdyti 
pasidavimo sąlygas kas lie
čia japonų kariuomenės nu

■l
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dienraštį Laisvę tik išbandymui, tai ga- v\ 
Įima duoti šešiom savaitėm už vieną 
dolerį. W ~ .

Theodoras Dreiseris
Su mirtimi Theodoro Dreiserio, Ame- 

rikair visas.pasaulis neteko didelio ra
šytojo. Tūli Amerikos literatūros kriti
kai derina Dreiserį su Maksimu Gorkiu, 
didžiuoju rusų rašytoju; kiti sako, jog 
Dreiseris yra Amerikos Dostojevskis. .

Mes čia nesiimsime analizuoti Dreise
rio raštus, — tai paliekame ateičiai. 
Svarbu priminti tik tai, kad Dreiseris 
buvo vienas didžiausiųjų, jei ne pats di
džiausias, Amerikos rašytojų-novelistų!

Kilęs iš vargingos šeimos, Dreiseris 
visuomet stovėjo liaudies pusėje ir savo 
raštuose plėšė kaukę nuo Amerikos plu- 
tokratijos veido, skelbė griežtą kovą vi
siems prietarams, pareinantiems iš žmo
nių klasinių santykių, kovojo prieš nely
gybę ir skurdą, išplaukiančią iš kapitalis
tinės sistemos.

Visai neseniai prieš savo mirtį, Drei
seris buvo įstojęs į Jungt. Valstijų Ko
munistų Partiją. Vadinasi, jis baigė sa
vo gyvenimą būdamas komunistu. Drei
seris mirė turėdamas 74 metus amžiaus.

Dėl to, kad jis visuomet buvo radika
las, kovotojas už liaudies reikalus, kapi
talistinė klasė jį visaip neigė ir skelbė 
jam savotišką boikotą. Bet kaip tik dėl 
to jį mylėjo ir mylės Amerikos ir viso 
pasaulio liaudis — darbo žmonės.

Dreiserio raštai yra išversti į visą eilę 
kitų kalbų. Jo stambiausias kūrinys, — 
“An American Tragedy”, — yra išvers
tas lietuvių kalbon ir išleistas Lietuvoj. 
Tenka manyti, kad ir kiti jo raštai ne
užilgo pasirodys lietuvių kalboje Tarybų 
Lietuvoje.

rečiadienis, S

Sveikinu Su Naujais Metais

Pradedant Naujuosius Metus
Šis mūsų dienraščio numeris — pirmas 

numeris 1946 metais. Įžengdami į nau
juosius metus, norime tarti keletą žo
džių apie uždavinius, kurie laukia demo
kratinę Amerikos lietuvių visuomenę 
šiais metais.

Nekalbėsime mes čia apie “aukštą po
litiką,” — pasitenkinsime tik “grynai 
lietuviškais darbais”, stovinčiais prieš 
mūsų visuomenės akis.

Antrasis Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimas, įvykęs Pittsburghe, 
metė šūkį į visus demokratinio nusista
tymo Amerikos lietuvius, ragindamas 
juos vienytis, tvirtinti savo pozicijas, 
skleisti apšvietą, burti į savo eiles dar
bo žmones, — darbininkus, farmerius, 
profesionalus ir biznierius, žodžiu, 
važiavimas pasisakė už tvirtinimą 
mokratinio fronto Amerikoje.

Tvirtinti demokratinį frontą, 
kaip? Imkime konkrečiai.

Svarbiausias įrankis apvienijimui 
mokratinės Amerikos lietuvių visuome
nės yra, be abejo, spauda. Mūsų dienraš
čiai, — Laisvė ir Vilnis — vaidina vy
riausi vaidmenį- apvienijime ir švietime 
demokratinės lietuvių visuomenės.

Ant kiek tvirti bus mūsų dienraščiai, 
ant kiek jie pasieks juo daugiau žmo
nių, tiek mums bus lengviau apvienyti, 
sutvirtinti visą demokratiriį lietuvių ju
dėjimą.

Todėl mūsų spaudos tvirtinimas, sklei
dimas privalo būti vienu vyriausių užda
vinių.

Laisvei šiemet sukaks lygiai 35-ri me
tai, kai ji pradėjo išeidinėti. Šia proga 
teks mums smarkiai pasidarbuoti, kad 
sutvirtinti savo dienraštį ir visą mūsų 
judėjimą.

Be to: — mūsų organizacijos.
Privalo būti labiau sutvirtinta Litera

tūros Draugija, įtraukiant j on juo dau
giau žmonių, paskleidžiant jos organą, 
žurnalą “Šviesą,” taipgi josios leidžia
mą literatūrą.

• *
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas — 

kita svarbi organizacija, kuri šiemet pri
valo įtraukti į savo eiles naujus tūkstan
čius Amerikos lietuvių.

Meno Sąjunga — chorai, teatrališkos 
grupės ir kitoki meniški rateliai privalo 
šiemet būti pagyvihti, o kur jų nėra — 
įkurti.

Be to, visoki vietos kliubai, draugijos 
ir kitos pažangiosios įstaigos šiemet pri
valo gerokai aukščiau pakilti.

Kodėl gi šiemet?
Todėl, kad šie metai yra kur kas pa

togesni metai organizaciniam darbui, 
negu buvo praeiti keleri metai. Šiemet 
mes gyvensime' t. v. taikų gyvenimą. 
Šiemet tūkstančiai mūsų jaunų vyrų bus 
jau grįžę iš kariuomenės. Šiemet visos 
organizaciniam darbui sąlygos bus, va
dinasi, kur kas lengvesnės, patogesnės, 
negu turėjome pastaraisiais ketveriais 
metalą.

Mūsų demokratinis judėjimas privalo 
rištis su kitų tautinių grupių demokra
tiniais judėjimais, su profesinėmis są
jungomis, su kitokiomis amerikinėmis 
demokratinėmis organizacijomis.

Kova už taiką, kova už darbus, koya 
už gražesnį, laimingesnį gyvenimą vi
siems darbo žmonėms — patys vyriausie
ji uždaviniai kiekvieno amerikiečio!

Be to, mes nepamiršime, kaip nepamir- 
šome praeityje, kad turime padėti savo 

g tėvų kraštui, Tarybų Lietuvai, išgydyti 
paliktąsias karo žaizdas. • 1 . ...

Šitie tai yra mums patys vyriausioj: 
{Uždaviniai šiais metais! > 1 ■

Daugiau Amerikos Armijos 
į Chiniją

Maskvos Konferencijoj Mr. James 
Byrnes pažadėjo, kad Jungtinės Valsti
jos ištrauks iš Chinijos armiją taip grei
tai, kaip tik bus galima. Visiems yra aiš
ku, kad kuo greičiau Amerikos armija 
bus iš ten ištraukta, tuo greičiau Chini- 
joj įvyks taika, nes generolas Chiang 
Kai-shekas tik su Amerikos pagalba ti
kisi užkarti savo valią žmonėms.

Bet kada tas ištraukimas bus padary
tas? Vietoj ištraukimo, mes matome 
naujus prisirengimus pasiuntimui dau
giau Amerikos armijos į Chiniją. Jungti
nių Valstijų generolas Albert C. Wede- 
meyer, kuris visomis jėgomis remia ge
nerolo Chiang Kai-sheko karą prieš Chi
nijos demokratiją, pareiškė, kad dar tu
ri būti tuojau atvežta 4,000 Amerikos 
kareivių į Chiniją pagalbai Chiang Kai- 
shekui. Kiti daviniai sako, kad greitai 
reikės ten pasiųsti 10,000 Amerikos ka
reivių. Yra sumanymų siųsti Amerikos 
kareiviams ir žmonas į Chiniją,'kas rodo, 
kad generolas Wedemeyer nei negalvoja 
apie ištraukimą armijos iš Chinijos.

Chinijos Komunistų Partija pasiūlė 
generolui Chiaųg Kai-shekui, kad tuojau 
sustabdyti mūšius, sušaukti visų demok
ratinių jėgų bendrą konferenciją su ge-, 
nerolo Chiang Kai-sheko atstovais, iš
rinkti laikinąją Chinijos visų partijų val
džią, kuri pravestų bešališkus, demokra
tinius rinkimus atstovų į seimą, o sei
mas sudarytų valdžią ir apVienytų Chi
niją. Pasiūlymas geras.

Bet generolas Chiang Kai-shekas vie
toj priimti jį, tai toliau tęsia pirmesnę 
savo partijos įsigalėjimo politiką. Jis 
reikalauja, kad komunistų armijos pasi
trauktų nuo gelžkelių ir strateginių mie
stų, kad jos nusiginkluotų. Reiškia, jis 
nori padiktuoti liaudžiai savo sąlygas, 
kaipo kokis pergalėtojas, kaip bosas. Su-' 
prantama, kad liaudis tokias sąlygas ne
gali priimti, nes tai reikštų pasidavimą 
reakcijai, išsižadėjimą laisvės ir demok
ratijos. Ir tik tada, kada Amerika sulai
kys jam pagalbą, tai jis pasidarys sukal
bamesnis, kitaip Chinijoj ramumo nebus, 
o tas ardys ir bendrą pasaulinę taiką. 

----------------------.. ..........

Būkite pasiruošę dalyvauti Laisvės 
bendrovės dalininkų suvažiavime sausio . 

’27 d. Grand Paradise Hall, 318 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.

Tą patį vakarą ir toje pačioje vietoje 
įvyks Laisvės bankietas. Tuojau įsigykįt 
bankieto bilietus. Rūpinkimės visi, kad 
mūsų dienraščio parengimas pavyktų.

Dienraščio Laisvės vajus gavimui 
naujų skaitytojų jau pasibaigė. Tačiaus 
visada turėkime mintyje pakalbinti žmo
nes užsisakyti dienraštį Laisvę.

Dienraščio Laisvės prenumeratų me
tams $6.50. Jei kurie norėtų užsisakyti

Pasibaigus seniems 1945 r 
metams, tiems, kurie nenu- 
mirėme, aiškus*dalykas, gy
venimas dar nepasibaigė; 
Kadangi ir toliau turime 
gyventi, tai, savaime su
prantama, turime pradėti 
naujus 1946 metus. Prisi
laikant įsigyvenusių tradi
cijų, vieni kitiem siunčiame 
sveikinimus ir linkime gero 
pasisekimo. Jūsų Paulius 
nebūtų Paulium, jeigu to
kiame svarbiame įvykyje 
kaip sulaukus naujų metų, 
nepasveikintų savo prietelių 
ir neprietelių, linkėdamas 
prieteliams geriausio pasi
sekimo naujuose metuose, o 
neprieteliams pasekmingo ir 
laimingo nusisukimo spran
do.

Ką mums atneš nauji, 
1946 metai, jūsų Paulius nei 
pranašaus, nei spėlios, tas 
priklauso spėliojimų specia
listui dr. Grigaičiui, 
daug naudingiau, nors pa
viršutiniai, peržvelgti, ką 
mums davė praėjusieji, 
1945 metai ir iš tų patyri
mų pasimokinti, kaip rei
kia orijentuotis gyvenimo 
painiavose.

Nėra reikalo nei bažytis, 
kad praėjusiais, metais pra
laimėjo mirtis, o laimėjo 
gyvenimas! Turime pripa
žinti, kad 1945 metai, tai 
buvo biski metai, kurių 
žmonija niekados neuž
mirš, gerbiami mano prie
temai ir neprieteliai. Ir ko 
juose neįvyko? Laimėjimų 
ir pralaimėjimų, didžiau
sių džiaugsmų ir neapsako
mų skausrpų, aukščiausio 
ūpo pakilimo ir skaisčiausių 
vilčių į širdį''smingančiais 
pašinais pasikeitimo.

Perbėgus mintimis pra
ėjusių metų įvykius, jūsų 
Pauliui prisimena pora ei
lučių Dovydo psalmių: 
“Sulaužė strielbas ir su
trupino ginklus, O uždeng- 
tuves sudegino. ugnimis.”

Tai kad pataikyta; Rodo
si, kad Dovydas žinojo apie 
atėjimą galingojo bolševiz
mo ant mūsų žemės ir sa
vo akimis matė Berlyno kri
timą.- Palyginus Berlyną su 
Leningradu, prie kurio hit
lerinė, pro-nacių išgarbinta 
ir į padanges kelta karinė 
mašina iš trepsėjo su* viršum 
du metu ir likosi sudaužy
ta, tai Berlyno kritimas, 
vaizduoja tokią dramą, ko
kios svietas nebuvo matęs ir 
niekad nesitikėjo matyti! 
Prisižiūrėkite, gerbiami 

mano prieteliai, o juo la
biau neprieteliai, Berlyno 
kritimo scenai. Berlynas! 
Nacių galybės tvirtovė ir 
pasididžiavimo židinys, ku
riame gimė ir išaugo viso 
pasaulio pavergimui, sma
los juodumo baisioji šmėk
la, kuriame išėjo'“moks-

lūs” gyvų žmonių deginimo 
ir kartuvių specialistai. Da
bar šitas dvikojų žvėrių 
centras apsuptas Raudono
sios Armijos geležiniu lan
ku. Tai tos armijos, kurią, 
pasak dr< Grigaičio, turėjo 
išgelbėti tiktai stebuklas. 
Dabar šita Raudonoji Ar
mija, “stebuklo išgelbėta”, 
žeria nacių lizdan po ketu
rias dešimtis tūkstančių ka- 
nuolinių šūvių per minutą! 
Vidujinė Berlyno , scena: 
Pro-nacių spekuliacijos 'Sti
priausias atramos punktas 
Hitleris, pro-nacių dvasinės 
stiprybės šaltinis Goebbel- 
sas su šeima ir prie jų ne
mažas pulkas hitlerinių. su- 
permanų sulindę požeminiu 
urvan, kaip niekingos žiur
kės, purtomi mirtinos ago
nijos, kartoja repeticijas,

ryti sau galą. Kad hitleri
ninkų tame požeminiame 
urve padėtis buvo nepavy
dėtina, galima suprasti iš 
to, kad, pribuvusiai pas 
juos į “svečius” panelei Ha
nna Reitsėh, Hitleris, kurį 
Dievas siuntė išgelbėti vo
kiečių tautą, kaip pati pane
lė Reitsch pasakoja, išbalęs 
kreidos baltumu, baimės 
drugio krečiamas, kaip per- 
gązdintas žvėris, išpiltas 
dvokiančiu prakaitu, vieš
nią priėmė su bonkute nuo
dų ! “Imk”, sako Hanna, 
“mes visi čionai turime po 
bonkutę nuodų. Dabar mū
sų vienintelė rūpestis, ne- 
pakliūt gyviem į bolševikiš
ką bučių.”

Aky vaizdo je to, kas tuo
met Berlyne vyko, nesun
ku suprasti/ kokius baisius 
sopuliu^ kentėjo išlaukyje 
gyvenanti * “demokratiški” 
hitlerizmo prieteliai. Tik 
prisiminkim lietuviškų pro- 
nacių vyriausio pravady- 
riaus dr. Grigaičio prieš po
rą metų paskelbtą labai en
tuziastišką ir neapsakomai 
piktą, pareiškimą: “komu
nizmas ’nugaišo’ 22 dieną 
birželio, 11941 metų.” Nei 
anksčiau, nei vėliau, kaip 
tik tą dieną, kurią hitleri
ninkai užpuolė Sovietų Są
jungą. Iš šio pareiškimo, 
aišku, kaip lašas smalos ant 
stiklo, kad dr. Grigaitis bu^ 
vo sudėjęs hitlerizman vi
sus savo gyvenimo sieki
nius ir hitlerizmu pasitikė
jo ne mažiau už patį Hitle
rį. Todėl Berlyno kritimas 
kaip patiems hitlerininkam, 
kaip pro-nacių ^pravadyriui 
dr. Grigaičiui, ’ taip ir vi
siems pro-naciams, paliko 
plačią ir gilią, niekuomet 
neužgydomą dvasinę žaiz
dą, Kas temijo, tai galėjo 
pastebėti, kad nuo laiko 
Berlyno kritimo dr. Grigai-

Dvyliktoj metinėj Pietinių Rendauninkų Farmerių 
.Unijos konvencijoj susirinkę, farmęriai priėmė penkių 
punktų programą istatymdavystei. Jię reikalaus užtik
rinti ‘'keturias laisvės farmų darbininkams?* į Reikalaus 
pagalbos išmestiems is darbo mechaniškais bovelnos 
rinkėjais. Taipgi reikalaus butųr sveikkti>8>priežinrn& ir 
užtikrintos metjnės algos. Dabartinė rendauninko far-

ęrioąlgąyra apie $400 metams/ <« \ <
• f ■

čio psichinė nuotaika 
miai pasikeitė;;

Žinoma, Paulius, prisilai
kydamas mandagumo, ne
pasakys, kad tas* pasikeiti
mas pakrypo į blogąją pu
sę. Jei praėjusiais metais 
kas iškrypo iš vagos, 
tam buvo užtektinai 
priežasčių. Štai kokį ’ 
sūs” įvykiai: Mussolinis iš
voliotas purvyne • ir paka
bintas už kojų,' kaip koks 
baidyklė. Trumpai sutrau
kus,. nacinė - fašistinė ašis 
sudaužyta į trupinius, o bol
ševizmas iš karo lauko išė
jo išaugęs nenugalimu mil
žinu! Šito pasekmėje, kara
liai ritasi nuo sostų. Dau
gybė pbnų neteko dvarų, kas 
savo ruožtu ponus privertė 
priimti naują krikštą. Iš 
ponų vieros buvo priversti 
pereiti į dišvašerių tikybą. 
Už tai nėra ko ir stebėtis, 
kad profesionalis keikūnas 
Juozas Tysliava pritrūko 
lietuviškų keiksmažodžių. O 
toliau? Nugi skilo, skilo ir 
suskilo atomai, o iš suskilu
sių atomų susikombinavo a- 
tominė bomba. Nebūtų čia 
jau tokia baisiai didelė bė
da dėlei pačios bombos, jei
gu to pasekmėje, daugybei 
‘gerų’ žmonių nebūtų suski
lę galvos. Kai tik sužinojo, 
kad jau atominė bomba ga
tava, gražiai nušlipuota ir 
žvilga, kaip jūsų Pauliaus 
arba kaip dr. Grigaičio pli
kė, tuojau visi pronaciai at
gijo, kaip vabzdžiai po žie
mos. Pradėjo šūkauti, bė
gioti į visas puses, kaip 
apšutinti. Dabar, tai jau 
girdi, bolševizmui tikrai ga
las. Tai buvo pasekmė ne
svietiško karščio. Visi sus-, 
kilgalviai vaizdavosi, kad 
visi, kas tik panorės, galės 
prisikrauti pilnus kišenius. 
bombų, ir vaikysis bolševi
kus kaip pijokas pačią mu
šti. Bet ir šiuo sykiu, kaip 
ir kitados, pikta dvasia su 
pagunda pasiskubino per 
anksti ir be reikalo. Bolše
vikai naujos baidyklės 
nei biskelio neišsigando. 
Daugelis manė, kad bolševi
kai taip labai bijosis atomi
nės bombos, kaip pro-naciai 
bijosi komunistų. Bet pasi
rodė, kad šimtui pro-nacių 
galima daugiau baimės į- 
varyti vienu komunistu, ne 
kaip vienam bolševikui su 
šimtu atominių bombų. 
Skaudus nuotikis su tomis 
prakeiktomis atominėmis 
bombomis. Tiek daug tikė
tasi, o nieko neatsiekta. Tu 
gali rodyt didžiausio pasi
ryžimo, visu įsisiūbavimu 
mosikuoti atomine bomba 
bolševikui prieš akis, o jis, 
bolševikas, stovi nei krust. 
Tokiam atvejyje, visai lo
giška, jeigu gązdintojus bai
mė apsėdo. Kai tik bandy
mas nepavyko, tai gązdin
tojus apnyko neapsakomo 
striuko isterija. Užmiršo, 
kad priešai sumušti ir ka
ras laimėtas, užmiršo mili
jonus jaunų gyvybių, sudė
tų ant karo aukuro, kad 
daugiau mūsų žemės karo 
liepsnos nedegintų, užmiršo 
pralietą kraują ir iškentė
tas kančias, o pradėjo viso
mis trūbomis trūbinti apie 
neapsakomai “baisų agreso
rių”. Ir dar kokį “agreso? 
rių”? Tokį, kokio svietas 
nėra matęs. Vien tik dėl to, 
kad’ tas menamas “agrėso- 
rius” neturi atominių bom
bų ir nemoką jų pasigamin
ti, tai iš keršto, vieną ra
mią naktį, užklups Ameriką, 
kaip katinas miegančią pe
lę, ir nušluos visus didmies
čius, užmušdamas nei dau
giau, nei mažiau, kąįpĮ tik* 
lygią skaitlinę : ..
dešimtis milijonų ame

,nų. žmonės sako, kad “dūr
iną ir-bažnyčioj muša.” 

’ Dabar laikai pasikeitė. Su 
atsiradimu atominių bombų, 
atsirado daugybė tokių 
durnių, kuriems nėra reika
lo nei į bažnyčią eiti, kad 
gaut mušti. Jie patys sava 
muša be jokio pasigailėji
mo, taip, kaip niekas kitas 
negalėtų jų skaudžiau muš
ti- J : . '

1945 metai, neturės sau 
lygių visoje žmonijos istori
joje. Ne kitais, kaip tik pra
ėjus. metais, užgimė ir išbu
jojo atominė diplomatija, 
iš kurios jos gimdytojai ti
kėjosi nesvietiško pasiseki
mo, bet, susitikus su lazdos 
kitu galu, jaunoji diploma
tija trijų didžiųjų užsieni
nių ministerių konferencijoj 
Maskvoje ištekėjo už prie
šiškos šalies jaunikaičio.

Dar turiu pažymėti, kad 
praėjusiais metais visame 
sviete neliko kitokių žmo
nių, kaip tik “demokratai.” 
Būtų jie naciai, pro-naciai, 
fašistai, arba pro-fašistai, 
kitokiais neprisipažins, kaip 
“demokratais.” Mat, visi 
vaikosi madas. Tam yra už
tektinai ir priežasčių. Dau
gybė karo kriminalistų jau 
užmokėjo savo prakeikto
mis gyvastimis už atliktus 
kruvinus darbus. Kiti tei
siami, dar kiti laukia teis
mo. Galite tikėti jūsų Pau
liui ar ne, bet karinių kri
minalistų teisme tikriausiai 
veikia bolševikiška ranka. 
Jeigu ne bolševikai, tai ir 
dabar, kaip po kitų karų, 
karo kriminalistai būtų ga
vę paaukštinimus, vietoje 
netekti galvų.---- ^7

Bene bus paskutinis ir 
svarbiausias praėjusių me
tų įvykis, tai trijų didžiųjų 
užsieninių ministerių kon
ferencija Maskvoje, kuri vi
sas pro-nacių viltis ir troš
kimus pavožė po tamsia, 
pupdyne. Pagal ministęrių 
susitarimus, tai matyt, kad 
atominė bomba atgyveno 
savo amžių, kaipo įrankis 
grąsinimui. O tas reiškia,

(Tąsa 5-me pusi.)

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Kalėdos ir Nauji Metai
Kasmet krikščionys /vi 

sam pasaulyje švenčia tas 
šventes su dideliu prakilnu
mu ir smagumu. Laike tų 
švenčių mes apsimainome 
draugiškais pasveikinimais, 
gerais linkėjimais ir’dova
nomis.

Kalėdos ir Nauji Metai 
šiemet buvo švenčiama vi
sai skirtingai, negu per pra
eitus kelis metus, kai siau
tė karas.

Kuomet armotų ir tari 
trenksmai sustojo, tai dal 
jau panašu į taikų ir links- ’ 
mą gyvenimą.

Per šias Kalėdas ir Nau
jus metus šimtai ir tūkstan
čiai vėl buvo su savo sūnu
mis ir dukromis, pralaidoj 
laiką linksmai, kaip buvo 
prieš karą.

Tegul 1946 metai bus tai
kos metai. Lai būna meilė ir 
vienybė pasaulyje.

J. Wizbott

Laisvės N r. 304, antrame 
puslapyj, sumaišyta eilutes 
straipsnyje “Nuodų Šinko- 
riai.” Pirmoj straipsn 
skilty j, apačioj esančios 
eilės, kurios skaitosi ta 
“sutikau pažįstamą kanu 
ką, pulkininką Sidorkii 
aš jį užklausiau, ar jai 
priklauso antron skiltin, 
astuonių eilučių nuo^ 

ketililias- I šaus.
Ajėiprašom už šią kl



Trečias puslapis
./..v • ' ųi.

Trečiadieni^,

Naciai Medžiojo Tas
Moteris

mintin

Kas nors iš mums mielu žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo1 fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

ęs. Ar jau priklausd- 
calus ginančioje drau- 
ai naujų narių?

Paryžius, gruodžio 21.
Sėdėdamos aplink mums; esančia žurnaliste, buvusia % • . 1 • 1 T • j] vaa rvri l « _ • • • 11 , •

Darbo žmogus y a laimingas tada, ka* 
da galingas, o gali gas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvk 
te darbo žmonių re 
gijoje? Ar gavote

Amerikietės delegatės Elizabeth Gurley Flynn įspū
džiai iš .tarptautines moterų konferencijos, posėdžiavu
sios Paryžiuje vieną savaitę, pradedant lapkričio 26- 
ta, 1945 m. Dalyvavo 800 delegačių iš 40 šalių.

.riais Raudonojoj Armijoj.
'■Kalbėjau su viena, dabar

paskirtą didelį stalą, mes, 
pagaliau, jau buvom 13. Ne 
nelaimingos 13-ka, kadangi 
mūsų 13-ji buvo gražuolė 
WAC — saržentas Anne į 
Bradford, kuri pastaraisiais 

/ trim metais tarnavo užjū
riuose dirbdama teletypu 
susisiekimų skyriuje.

Pirm jos militariškos tar
nybos jinai buvo narė Los 

' Angeles Laikraštininkų Gil
dijos Pagalbinėje. Jinai čio
nai buvo atsiųsta kaipo CIO 

. Amatin. Unijoms Pagalbi- ■

kare su suomiais ir dabarti
niame.

Veteranė Bolševike
Vyresnė moteris, buvusi 

politiniu komisaru prie 
Raudonosios Armijos lakū
nų Arktiko srityje, yra 
Klaudija Kirsanova. Jinai 
pažinojo Leniną, buvo kalė
jime su Stalinu ir yra vete
ranė bolševike.

Kad kartais nepagalvotu- 
mėt, būk tarybinės moterys 
yra iš skirtingo molio, pri
menu, jog jinai protestavo

nių atstovė. Mes buvome la- komisijos pazyme-
bai patenkintos su ja, kaipo :Į1.1*1?,1 e^3Ck pūgai am- 
viena iš mūsų ginkluotųjų J1 sake, jog tas nereik- 
jėgų, ypatingai ka la greta ;smm?.a’ ? PrĮslPazinus še
rnus esanti iš Tarylų Sąjun- natveje, jaunieji gah tave 
gos delegacija žibijo mili- .pasodinti .Taktiškumo delei- 
tariškais. pagarboj meda- Mandatų Komisija nustatė, 
liaio,'taipgi kelios'iš jų 40 kad didžiuma yia tarp 20 
delegačių buvo uniformose. Pr ^9.. m.e,^ subrendusios 

mintijimui.” į .
/ Konvencijos Pasididžia- Jugoslavių į grupėje yra 

< 1 k- .v,rnas .. . jdiktoka jauna moteris mė-
41 nausia imponuojanti, lynoj uniformoje, rausvais 

su astuoniais medaliais ir veidais, su ilgomis juodų 
epauietemis Parytų Sąjun- plaukų kasomis. Jos vardas 
g s elegacijoj buivo majo- į Annica Hoffner, iš amato 
ras generolas Tjroitskaja. audėja, prie kurio darbo ji- 

reįe£?clJa Jhjvo pasidi- nai grįš nusivilkus unifor- 
]r. džiaĮugsmm vi- ni ą. Ta jauna moteris ko- 

sos konvencijos—lygiai ko- Vojo partizanų judėjime no 
munisčių ir nekomunisčių,; generolu Tito, yra nudėius 
kadangi jos dramatiškai at- i daug vokiečių.
stovavo lygybę moters su r ■ ’ 
vyru visuose amatuose ir Selic, 
profesijose. | mokytoja, kurios juodkal-

nietis vyras, trys sūnūs ir 
anūkas buvo užmušti vokie
čių. Jinai taipgi dėvi meda- 
dalius už atsižymėjimus 
partizanuose. Lieso veido, 
apsigobusi juoda skaryte ir 
juoduose drabužiuose — ji
nai atrodė įasmeninusi ša
lvyje visas griežtas, nejuo
kaujančias stiprias Europos 
moteris, kurios kariavo iš
laisvinti savo kraštus. Mes 
jas tėmijame su tylia pagar
ba ir kukliai galvojame — 

:ar mes pajėgtume? Ar išsi
laikytume nepalaužtos?

Delegatės iš Indijos 
Spalvočiausia delegacija 

yra iš Indijos, šviesiaspal- 
viais gobtuvais, (saris) ku
rie apsivynioja aplink gal
vą, nuplasdena per vieną 
petį ir vilniuoja plačiu sijo
nu iki žemės.'’ Apsaugai nuo 
šalčio nešildytose salėse ir 
viešbučiuose jos po gobtu
vais dėvi moderniškus šil
tus sveterius. Spalvos kas
dien mainomos, būna skaid-; 

Iriai raudonos, lelijavos, gi
liai mėlynos.

į Mrs. Roshan Handoo, žil- 
I svaplaukė, buvo delegate 
Į nuo Visos Indijos Moterų 
i Konferencijos, turinčios tris 
; milionus narių. Mrs. Ela 
i Reid atvyko nuo Bengal 
Į Apsigynimo Lygos. Dvi jau
nos studentės iš Londono, 

i Mrs. Barber ir Mrs. Kauu- 
'ga, buvo joms talkininkė- 
jBiis. Jos atliko didį darbą 
1 reikalavime pagalbos nuo

profesijose.
Zinaida Troitskaja buvo 

pionierė gelžkelietė, iškilusi 
\ 'Tf. vadovaujančią Maskvos 

gęlžkelių viršininkę. Jinai 
J komandavo Maskvos gelžk. 

veiksmus armijai ir pakilo į 
maj. generolą. Ji yra papra
sto stipraus veido, lygiai 
sušukuotais aukštyn užpa
kalin plaukais, gudriomis a- 
kimis, su draugiška šypsą. 
Jinai atėjo mus užkviesti į 
Tarybų delegacijos puotą, 

•apie kurią teks rašyti ve
ri. ; liau. j* •

Delegacijoj buvo keletą 
paprastai apsirengusių .ci
vilinių moterų, buvusių ka-

9247 
SIZES 
34-46

se-

Greta jos sėdėjo Eugenie 
, bent 60 m. amžiaus,

Forma 9247 gaunama 34 bado, ekonomiųio atsteigi- 
ilci 46 dydžio, taikomayjįduti* mo ir pilnos j nerpiklaųso- 
gtat ir stambios figūros mo-.jnybės Indijos vyrams ir 
terims. moterims.

Užsakymą, pažymėjus nu Labiausiai > vaizdi is vi-
erj ir dydį, ®ykiu su 20 ©t©J SU delegačių bllVO smulkutė 

tųį siųskite: Mary Sinpui, 427 Mrs. Mazella iŠi Morocco, at- 
Brookiynfe, h. Y gyvaujanti įMotokkiečiu

. Laisvė-—Liberty, Lithuanian Daily L

Moter. Uniją. Apsiavusi tik
tai sandaliais, užsidėjusi ant 
galvos metaliniais pinigais 
dekoruotą gobtuvą, užsivil
kusi ilgu, iš abrūsinio au
deklo rūbų, jinai atrodė tar
si figūra iš Biblijos. Ji kil
niai sėdėjo Prezidiumo ^Ko
mitete greta ispanės Dolo
res Ibarruri ir Muriel Dra
per, mūsų amerikiečių dele
gacijos narės ir atydžiai 
klausėsi raportų.

“Atvykau laisvinti -savo 
šalies moterų ir vaikų”, at
sakė jinai, užklausus, ko ji
nai keliavo tokia tolima ir 
sunkią kelionę.

Praeitis ir ateitis, o taip 
pat ir audringa dabartis bu
vo įasmeninta šioje didžiu
lėje salėje liūdno, bet nar
saus Paryžiaus, lėtai kylan
čio iš nacių okupacijos at
nešto pažeminimo.

Iš visų delegacijų, apart 
tų iš Šiaurės ir Pietų Ame- 
rikų, Tarybų moterys buvo 
apsirengusios^ geriausiais 
šiltais drabužiais, gerais 
batais, net ir kailiniais. Jos 
taip pat atrodo geriausia 
mitusiomis. Padėvėtais se
nais drabužiais, prastais ba
tais, klumpėm panašiom a- 
valynėm, be kojinių, o kitos 
senomis vilnonėmis ar mar
škonėmis kojinėmis dėvėjo 
delegatės neseniai išlaisvin
tų šalių. Kojos ir blauzdos 
didžiumos delegačių atrodė 
apgailėtinai, bet ne pasiro
dyti ar patogumų j ieškoti 
jos čionai atvyko.

Vargiai bent viena- iš šių 
europiečių moterų , nebuvo 
atlankyta -mirčių pastarai
siais keliais metais. Var
giai rasi tokią, kuri nebū
tų buvus kalėjime ar. me
džiojama — pavojuje ir be 
duonos jos vaikams. Tos 
moterys yra nusistačiusios 
išsaugoti bent išlikusius 
vaikus. Jos buvo rimtos ir 
atsakomingos. Daugelyje 
šalių jos yra didžiumoje. Jų 
vyrai yra mirę, sužaloti ar 
ilguose karo metuose pa
vargę. Jose glūdi viltis jų 
krašto ateities.

’i’L
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Toji maža mergaite pati persirgo vaikų paralyžiumi, 
tad žino, kaip svarbu yra paremti prezidento Roosevel- 
to Įsteigtą National Foundation for Infantile Paraly
sis. Jos auką 1946 metu kampanijai tčmija Frederick 
F. Umhey, ILGWU viršininkas, prezidentas AFL unijų 
komiteto tai kampanijai.

Tokias Moteris Lietuva
Rinks Savo Atstovėmis

t
Lietuvoje, artinasi rinki

mai • atstovų į Tarybų Są
jungos Aukščiausiąją Tary
bą. Žmonės nominuoja savo 
atstovus. O nominuoja, kaip 
matyti iš pranešimų, ne vie
na ar pora kokių politiniai 
galingų grupių, kaip pas 
mus daroma. Nominuoja vi
sokiausios organizacijos ir 
įstaigos savo geriausius 
žmones, kuriuos jie geriaus
iai žino, kuriems geriausia 
pasitiki.

Tarybinėje Lietuvoje ne
gali atsitikti tokio dalyko, 
kaip kad, pavyzdin, atsitin
ka pas mus, kada geriausis 
kandidatas negali būti ren
kamas dėl to, kad jo nesuti
ko nominuoti kokios galin
gos partijos mašina.

Moterys ten taip pat no
minuojamos ir renkamos

ne dėlto, kad reikia mote
rų, bet kad jos vertos no
minuoti ir rinkti. Apie tai, 
kokios ten moterys nomi
nuojamos, tarybinių žinių 
biuras rašo (greta pažymė
jimo kitų kandidatų):

“Oro ir Cheminio Apsigy
nimo Draugijos centro ta
ryba nominavo savo kandi
datu armijietę Stanelienę, 
kuri du sykiu buvo sužeista 
mūšiuose ir apdovanota tri
mis ordinais.

“Kauno Audinių fabriko 
darbininkai nominavo į savo 
atstovus rinkimų komisijai 
audėją Norkienė, kuri veik
liai dirbo fabrikui atstaty
ti.”
' Reikia tikėtis, kad nema
žai tokių yra nominuotos ir 
bus išrinktos. Įdomu bus 
laukti tų rinkimų pasek
mių.

Mes Galėtume Dar Geriau 
Aprūpinti Motinas

di-

Ji

Patsai povas, kaip žinia 
džiuojasi savo gražiomis 
plunksnomis, išskečia jas už 
vis didžiausio pasididžiavimo 
momentais. Pasididžiavimas ir 
šeimininkei, turinčiai tokias 
gražmenas. Tie povai, beje, 
būtų pasididžiavimu ir mūsų 
bazarui, jeigu jūs duosite 
jiems sparnus pasiekti Brook
lyn^.

Užsakymų (su numeriu ir 16

Artinasi Laisvės Bazaras, 
Primindamas Gražumynus
Dienraščio Laisvės baza- 

re kas metai būna rankdar
bių skyrius. Tai savo rūšies 
dailės parodėlė, užsitęsian- 
ti net per tris dienas, Broo- 
klyne. Sunku įsivaizduoti 
Laisvės bazaras 
riaus — nykus 
Jis puošia, jis 
duoda. ■

Aišku, mums 
reikės ' apsieiti 
riaus, kol mūsų moterys gy
vuoja.

Kalbant apie bazarą/rei- 
kia priminti, jog jau dabar 
ne per anksti pradėti dar
bas, jeigu, norima kas gra
žaus sukurti.

Kas Naudingiausia?
Viskas, kas gražu, duoda 

ir naudos, nors rankdarbiai 
gal ne tiek duoda, kiek tu
rėtų duoti pagal įdėto dar
bo vertę. Pilną naudą duo
tų tik tada, jeigu mūsų pu
blikoje būtų milionierių ir 
jiems artimų ištekliuje, jei
gu ant rankdarbių uždėti 
kainas tokias, kokia uždeda 
puošmeninės krautuvės. 
Dej|, tokiomis kainomis 
pas ynus pirkėjų nebūtų.

be to sky- 
atrodytų. 

ir naudos

niekad ne
be to sky-

Tie gražumynai apsimo
ka kitais atžvilgiais. Galė
jimas Laisvės bazaruose įsi
gyti tokių retenybių eiliniui 
žmogui prieinamomis kai
nomis, išgarsina bazarus, 
padeda sukviesti Žmones. O 
kur 'minia svieto, ten ir 
smulkūs skatikėliai sukrau
na dideles sumas. Daug iš
perka visokių prekių, suda
ro pelną — pelną mūsų pa
čių mylimam dienraščiui 
Laisvei. Kuomi mums yra 
dienraštis Laisvė, netenka 
aiškinti, visi skaitytojai tai 
gerai žino., ✓

Apart naudos Laisvei, 
duodate progos įsigyti gra
žumynų ir mums, didmies- 
tietėms, kurios paskendus- 
sios daugybėje susirinki
mų,-pramogų ir kitokių rei
kalų nepajėgiame ar nemo
kame pačios pasigaminti 
gražmeninių dalykėlių.

Greičiausia parsiduoda 
visokie kambariuose varto
jami puošmeniniai rank
darbiai. Taikomieji asmens 
dėvėjimui sunkiau parduo
ti1./Pirkę jas, jau turi rinkti^

Kožnu kartu, kada tiktai 
taikosi išgirsti pasakojimo 
ar paskaityti spaudoje apie 
Tarybų Sąjungoje teikia
mas privilegijas ir priežiū
rą .būsimoms motinoms, ne
jučiomis veržiasi 
klausimas:

— Dėl ko pas mus taip 
nėra?

Rodos, nėra priežasties, 
dėl ko pas mus neturėtų bū
ti. Mūsų šalis gyvena res
publikos gyvenimu 170-ti 
metai. Tarybų Sąjungai tik 
28. Ant jos žemės jau buvo 
du dideli karai, neskaitant 
mažesnės skalės užpuolimų, 
kurių užpakalyje taip pat 
stovėjo viso pasaulio reak
cija.
Atostogos Pirm Gimdymo
Ar jūs girdėjote kur nors 

pas mus kokios 
nors industrijos 
darbininkes siunčiant mėne
siui atostogų pirm gimdy
mo ir dar apmokant algą už 
tą laiką?

Atostogą, tiesa, gali gau
ti visuotiną, nes sugrįžus 
jau savo darbą reta begaus 
atgal,} ypatingai, jeigu turė
jo geresnį darbą. Didžiuma 
ir grįžti nbbegalėtų, nes nė
ra kur kūdikį palikti — ne
turime priežiūrų. O kaip su 
duona? Iš ko mis motina ir 
kūdikis? Bene mūsų daly
kas. Anot tos senos davat
kos — Dievas davė dantis^ 
duos ir duonos. O jeigu ir 
neduos, kas čia tokio —po
ra žmonių daugiau ar ma
žiau.

Ypatingos mūsų galvos, 
labai originalus mintijimas. 
Tarybų Sąjungoj tokio min
tijimo visai nesuprastų jau
nesnė karta, nes tas viskas 
pas juos jau išėjo iš mados. 
Ten motinos gauna po 6 sa
vaites atostogų pirm ir po 
gimdymo. Per visą tą laiką 
gauna* algą. O jeigu po to 
nori grįžti darban, darbas 
užtikrintas. Ir jos naujagi
miui užtikrinta ekspertiška 
priežiūra prie darbavietės 
ar visuomenės užlaikomoje 
priežiūroje.

Daugelis unijų ir kitų or
ganizacijų dar užlaiko savo 
narėms speciališkas poilsio 
vietas. Vyriausybė visapusi
škai kooperuoja tų įstaigų 
išlaikymui. Jos veikė net 
karo laiku. Apie vieną iš to
kių rašoma:

Maskvos priemiestyje So
kolniki randasi Sanatorija 
No. 4 laukiančiosioms moti
noms, užlaikoma Tarybų 
Sąjungos Unijų Centrales 
Tarybos. Kas mėnuo čion 
atvyksta 140 moterų iš į- 
vairių unijų. Atvyksta pa
silsėti, subudavoti jėgų iš
leidimui savo kūdikių į pa
saulį. Viskas šioje gražioje 
sanatorijoje ir apylinkėje, 
nuo ją apsupančio pušyno 
iki langų užlaidų miela akiai 
ir kviečia į pasilsį ir ramy-

ruimingon priėmimo salėn. 
Grindys yra ištiestos minkš
tais, storais kaurais. Sienas 
dabina žymių artistų kūri
niai. Maria. Miserova, vy- 
riausis ginekologas, šiltai 
jas pasveikina. Po visapusi
ško egzamino, viešniai iš
duoda švarius baltinius, šil
tą apsiaustą ir šliures, jai 
paskiriama švarutė vieta.

Greta vyriausios gimdy
vių daktarės — ginekologo 
— dar yra gydymo specia
listas, dentistas, trys aku
šerės. Yra specialis kamba
rys ir norinčioms čia gim
dyti.

Jaunos motinos, laukian
čios pirmo kūdikio, gauna 
speciales pamokas kūdikio 
ypatybėms pažinti ir jį 
prižiūrėti. Taip pat viskas 
pritaikyta sustiprinti būsi
mas motinas.

Viešnios keliasi 7:30 ryto. 
Atlikusios joms pritaikytą 
mankštą, išsimaudžiusios, 
gauna maistingus pusryčius. 
Po to apsiauna sąlydžiais 
batais, šiltai apsirengia ir 
eina pasivaikščioti. Pietus 
duoda antrą valandą. Penk
tą vai. atsigeria pieno, o 8 
vai. valgo lengvą vakarie
nę.

Liuoslaikiui praleisti yra 
įvairių p a s i linksminimų. 
Tris kart per savaitę rodo 
naujas filmas. Kartą per 
savaitę yra koncertas, tan
kiausia jiems atvyksta gru
pės artistų iš žymiausių 
Maskvos teatrų. Būna pas
kaitų, prelekcijų, skaitymas 
knygų. Ten pat yra knygy
nas su geru pasirinkimu 
naujų knygų ir žurnalų.

Ištikro, girdisi lyg būtų 
ponams kurortas. Atrodo 
beveik svajonė mums to no
rėti. Tačiau atsimename, 
jog caristinėje Rusijoj mo
terys dirbdavo lig paskuti
nės minutės arba ir pagim
dydavo prie darbo. Visa tai 
dėjosi taip neseniai. Į tai 
atsižvelgus, norisi daleisti, 
kad ir pas mus geresnės 
dienos nebe už kalnų. Mes 
irgi nenorėsime šimtmečiais 
atsilikti nuo to, kas gero 
pasaulyje. N. M.

Atvykusios moterys įeina
- -1 ------

Ar pritiks prie kitų, jau tu
rimų drabužių.

Asmens dėvėjimui taiko
mieji geriau parsiduoda 
rankinukai, žiursteliai, go
btuvai, skarytės, blogiaji—- 
kepures^ suknelės. J 
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DETROITO ŽINIOS kers, N. Y;I

Rašo Koganas, median, rilokšlų kandidatas

‘*rriTi^!7T-
' Laisvi—Liberty, Lithuanian Daijy\ >• <. u

Tarybų Lietuvoje
■> ■ , .. . ■

Susirgimai džiova ir mir
tingumas nuo jos Lietuvoje 
visada buvo gausūs. Pagal 
kai kuriuos duomenis mir
tingumo koeficientas, t. y. 
mirštančių kasmet skaičius, 
iš 10,000 gyventojų siekda
vę ir prašokdavo 30, tuo 
tąrpu kai kitose p Europos 
valstybėse jis prieškariniais 
laikais buvo nukritęs iki 10 

| ir mažiau. f 7
To didelio džiovos išsiplė

timo Lietuvoje priežastys 
buvo1 labai įvairios: klimati- 

| nes, demografinės ir t.t., tą
jį- čiau pagrindinės buvo dvi. 

Pirmoji — bloga medžia
ginė darbininkų ir mažaže
mių valstiečių būklė, neda
vusi galimumo rūpintis sa
vo sveikata ir gydytis. Medi
ciniška pagalba buržuazinė
je Lietuvoje buvo suorgani
zuota taip, jog neretai dar
bo žmogus, kad galėtų gy- 
dytis ar gydyti savo vaiką, j

&

turėjo išparduoti visą.sAvb/ 
turtą. Antra — tai buitinį# 
nekultūringumas, sudaręs 
palankias sąlygas plėstis 
džiovai.

Savaime suprantama, kad 
smetoninės diktatūros sąly
gose negalėjo būti ir kalbos 
apie planingą kovą su džio
va. Entuziastų grupės pas
tangomis, daugiausia gydy
tojų, buvo sukurta kovai su 
džiova draugija, kuri egzi
stavo išimtinai filantropi
niais pagrindais ir kuri dėl 
to negalėjo plačiai išplėsti 
savo veiklos. Aš asmeniš
kai, kaip vienas iš tos drau
gijos organizatorių, puikiai 
atsimenu, kiek nemalonių 
momentų man ir pirmajam 
tos draugijos pirmininkui 
daktarui Griniui teko per
gyventi varstant piniguočių 
duris, ka'd mus sušelptų. 
Vis dėlto dėka energijos ir 
atkaklumo darbuotojų pa
vyko sukurti keletą sanato
rijų ir dispanserių. Didelis 
draugijos nuopelnas yra tai, 
kad ji išauklėjo nemaža 
kvalifikuotų darbuotojų, 
gydytojų ir seserų, kurie 
sudarė pagrindinius kadrus 
tolimesniam darbui.

1940 metais, kada lietuvių 
tauta įstojo į didelę Tarybų 
Sąjungos tautų šeimą, kova 
su džiova įėjo į kitą fazę. 
Kova su džiova pasidarė 
jau nebe filantropijos rei
kalas, o valstybinis uždavi
nys, prie Lietuvos TSR 
Sveikatos Liaudies Komisa
riato buvo įsteigtas tuber
kuliozės skyrius, ir kovai su 
džiova valstybė paskyrė še
šis kart daugiau lėšų į pie
tus, negu prie buržuazipės 
santvarkos buvo skiriama 
visiems sveikatos reikalams. 
To išdavose iki vidurio 11941 
metų visa respublika nusi
klojo tirštu tuberkuliozinių 
dispanserių tinklu, ir neuž- 

q prieš karą visose res- 
pūbĮik, os apskrityse funkcio-
ilg

navo dispanseriai, o dauge
lis jų turėjo savo Jaborato-

likos nuėstuose —'Vilniuje 
buvo suorgahi- 

iiuliai dispanseriai, 
dispanseris 

inių ty-

iuoti 
oe to vumaus dispar 
buvo kartu ir mokslini

riai instruktavo ir 
,vo visam respublikos

<
va
darbui, tvarkydami ir ge 
rindami apskričių dispąp-

se

tančiui gyventojų.TNemoka- 
ma kvalifikuota medicinos 
pagalba gyventojams virto 
realybe, prieta prie ištisos 
gyventojų dispanserizacijos.

Buvo pradėtas didelis 
švietimo darbas, išleista ei
lė brošiūrų, plakatų, buvo 
ruošiamos paskaitos klubuo
se^ teatruose, per radio ir

Karas nutraukė šį kūry
binį darbą, vokiečių fašisti
nė okupacija padarė daug 
žalos priešdžiovinei organi
zacijai. Apie pusę darbuo
tojų fašistiniai barbarai 
žvėriškai išžudė, vokiški 
banditai net kelis gydytojus 
gyvus sudegino. Eilę sana
torijų vokiečiai sugriovė, ki
tas išplėšė, užteršė, iš kitų 
išvežė įrengimus. Okupaci
jos metu mirtingumas ir su
sirgimai, pagal duomenis 
Vilniaus dispanserio, vėl pa
didėjo, daugiau, negu tris

si mokytoja New Yorko mo
kyklose, May Quinn, ne taip 
yra maloni,. kokia paveiksli- 
ninkui persistatė. Prieš treje
tą metų jos draugai mokyto
jai įkaitino ją skleidime klasė
se
idėjų, bet tik dabar darbinin
kų ir pilietinės grupės išreika
lavo iš Švietimo Tarybos pra
vesti jos teisnią. Ją remia 
Christian Fronteriai ir kitos 
(asistuojančios grupės.

ir antisemitinių

Binghamton, N. Y
Grįžusiems iš evakuacijos 

ir išlikusiems sveikiems 
darbuotojams teks pasiimti 
sunkus, tačiau garbingas 
uždavinys. Reikalinga at
statyti priešdžiovine orga- 
.nizacija tokia, kokia ji buvo 
prieš karą ir išploti ją taip, 
kad pasiekus pagrindinį tik
slą — džiovos likvidaciją, 
kaip kapitalizmo palikimą, 
kaip karo palikimą, o pra
džioje, maksimalinį susirgi
mų ir mirtingumo sumažini
mą.

Nežiūrint didelių organi
zacinių sunkumų jau ir iki 
šiol yra nemaža kas pada
ryta. Atstatyti du dispanse
riai Vilniuje ir Kaune; jie 
abu įrengti ir aprūpinti vi
somis moderniškomis gydy
mo reikalams ir džiovai pa
žinti priemonėmis. Vilniaus 
dispanseris pertvarkytas į 
tuberkuliozinį mokslinių ty
rimų institutą; šiuo metu 
veikia dvi klinikos — plau
čių džiovos ir chirurginė. 
Klinikos įruoštos puikiuose 
(dabar remontuojamuose 
rūmuose) gražiame pušy
ne, priešais žavėtinas Ne
ries vingio ir senosios Gedi
mino pilies reginy. Klinikų 
darbas pastatytas taip, jog 
yra naudojami visi naujieji 
gydymo metodai.

Atstatytos visos sanatori
jos prie Kauno (Panemunės 
ir Romainių miškuose), A- 
lytuje ir Jurbarke. Žymiai 
mažesniu tempu vyksta 
džiovos dispanserių tinklo 
atstatymas periferijoje; čia 
kliūtis sudaro iš vienos pu
sės dideli sunaikinimai, ku
rių padarinių negalima sku
biai pašalinti, iš kitos pusės 
personalo trūkumas, kadan
gi, kaip aš paminėjau, daug 
darbuotojų žuvo fašistinės 
okupacijos metu ir kvalifi
kuotų darbuotojų trūkumo 
negalima greit užpildyti.

Visiškai netenka abejoti, 
kad tarybinės santvarkos 
sąlygose visi karo padari
niai anksčiau ar vėliau bus 
likviduoti, tuberkuliozinis 
tinklas bus ne tik atstaty
tas, bet ir išplėstas, kaip 
apie tai liudija perspekty
vinis planas, neseniai pri
imtas Lietuvos TSR Sveika
tos Komisariato kolegijoje.

Visa respublikos teritori
ja nusiklos tankiu tinklu 
dispanserių, ligoninių, sena- 
torijų, poilsio namų ir t.t. 
ir nebetoli tas laikas, kada

Linksmai Paminėta Gimtadie
nis; $28 Auka Lietuvos 

Vaikučiams i
Gruodžio 23 d. buvo suruoš

ta Viktorijai Zmitraitei gim
tadienio “pare” drg. A. Zmit- 
ros namuose. Parę surengė jos 
seselė Bernice. Dalyvavo apie 
20 artimųjų draugų ir drau
gių. Nuotaika buvo gera prie 
gražiai papuošto stalo su gy
vomis gėlėmis ir žvakutėmis. 
Taipgi buvo gražus ir skanus 
“birthday cake.” Vakarienė 
buvo labai puikiai pagaminta: 
buvo kalakutienos ir įvairių 
kitų valgių ir visokių gardu
mynų.

Baigiant vakarieniauti, atsi
klausiau Berni’ce, ar būtų ga
lima parinkti aukų Lietuvos 
vaikučiams. Ji su mielu noru 
sutiko. Paprašius drg. K. Vai
cekauskienės pirmininkauti, ji 
irgi neatsisakė. Ji pakvietė vi
sus iš eilės pakalbėti. Visi lin
kėjo draugei Viktorijai daug, 
daug tokių linksmų gimtadie
nių sulaukti. Pati Viktorija 
išreiškė dėkingumą dalyviams 
už atsilankymą ir už dovanas. 
Ji išsireiškė, jog jai geriau 
patiktų, kad tos dovanos būtų 
duodamos Lietuvos vaikučiam. 
Drg. K. Vaicekauskienė kvie
tė visus paaukoti Lietuvos vai
kučiams. J. Vaičekauskas, kai
po LPTK pirmininkas, prisi
minė apie svarbą pagelbėti 
IJetuVos žmonėms.

Nors čia buvo palyginamai 
nedidelė grupė žmonių, bet 
suaukota nemažai.

Zmitra ir jo dukterys Ber
nice ir Viktorija aukavo $10.

J. K. Vaičekauskai $5.
Po $2: A. J. K. Navalins

kai, J. Ai Kireiliai, L. U. Ši- 
muliunai, P. B. Kastravickai, 
S. P. Jesilioniai.

J. Gabužis $1.50.
Po $1: V. Kaminskienė ir

Viso $28.50.
Lietuvos vaikučių vardu, šir

dingai dėkavojame visiems už 
aukas. Taipgi ačiū A. ZmitroS' 
šeimai už vaišingumą ir gra
žią paramą Lietuvos žmonėms. 
Jų, stuboj buvo surengta antra 
tolpa gimtadienio puotą 1945 
m. Pei’ abi aukų sukelta 
$54.50. Pąrėj Dalyvavęs.

VALDINĖ ĮSTAIGA JAU 
NEVES BALSAVIMŲ 

DĖL STREIKŲ
Washington. — Prezid. 

Trumanas pasirašė kongre
so nutarimą nėskirt lėšų, 
reikalingų valdinei Darbo 
Santykių Komisijai, ruo
šiant darbįpįnkų balsavį-

kiekvienas Tarybų Lietuvos mus, ar streikuot ar ne. Tuo 
fcyv^nUyąs bus jipRūpintas būdu lieka sustąbdyta ir

* M\lvaičUnė kpn+mlė tokiem bąl-

’ * ■ ’ ' ‘ , » LPT Komitetas Planuoja
Naujus Darbus

1 . Gruodžio mėnesio susirinki
me LPT Komiteto nariai svars- 
te, planavo, kaip pravesti dar 
pasekmingesnį darbą šelpi
mui Lietuvos žmonių.

Kalbėta, kad gal būtų geros 
pasekmės surengus bazarą. 
Pas mus beveik pas kiekvieną 
šeimyną randasi daiktų, kurių 
mes nevarto j ame ir mielai au
kotume tokiam svarbiam tiks
lui. O rastųsi, kuriems būtų 
reikalingi tie patys daiktai ‘ir 
išparduodąnt arbą ant tikietiį 
išleidžiant sukeltume kelioliką 
dolerių, už kuriuos Lietuvos 
žmonėms supirkę pasiųstume 
reikalingų jiems dalykų, kaip 
tai: aprėdalų, čeverykų, medi
kamentų ir kitko. Rodos, ne
blogas sumanymas ir, jei gau
sim pritarimą ir pasižadėjimą 
kooperuoti, tai ir imsimės dar
bo įvykdymui bazaro. Darbas 
čia nemažas, bet mes to nesi- 
bijom, bile tik numatytume 
pasekmes.

Šiuomi kreipiuosi į visus iš
rinktus nuo organizacijų de
legatus į LPTK, kad būtinai 
lankytumėt komiteto susirinki
mus, nes kada susirenkam tik 
keli, veik tik komiteto valdy
ba, tai sunku yra didesnis dar
bas pravesti. Organizacijos tu
rėtų paraginti jų išrinktus de
legatus prie veikimo, nes nuo 
tūlų organizacijų jau kelintas 
mėnesis kaip neatsilanko de
legatai. O tas tai jau blogai. 
Mes, rodos, juk visi sutinkam, 
kad šelpimas Lietuvos žmonių 
dabar yra mūsų būtiniausias 
darbas. Man taipgi, rodos, kad 
eastsaidės lietuvių organizaci
jos turėtų nors kiek prisidėti 
prie šelpimo Lietuvos žmonių, 
jei ne kitaip, tai nors išrinkti

verykais, jau nekatyani apie 
kitus trūkumus-. Todėl pasiau
kokime, dar daugiau padirbė
kime.

M. Ginaitienč,
, . . LPTK Narė;

Stoughton, Mass

ii Tarp Lietuvių
tetuviai iš Dėdės Sa
los. Tarp kitų, jau 
Kubiečiai su;

v®
35unai minėjo 25 me- 

io gyvenimo sukak

i fvyki
Grįžta 

mo tarm 
keturi
Kliubas pritiko visus šiltai ir 
linksmai.

J. Stanį i 
tų ženybii 
tį.

Apsivedė 
Zilenute.

Labai sinkiai sirgo ir vis 
dar serga | Mrs. Yutkevičienė 
ir G. Matonis.

Mirė G. Klišienė. Paliko nu
liūdime vyrą, sūnų ir dvi duk
teris. Lai jai būna lengva šal
ta žemelė.

Rengia Šokius

šv. Vincento Draugystė ren
gia metinius šokius, 26 d. sau
sio, 1946 m., Polish Communi
ty Center, 92 Waverly St. Ko
mitetas visus prašo dalyvauti

Reporteris.

SLA 25 Kuopos Narių Balsas
Gruodžio 22 d. įvyko SLA 

25 kuopos susirinkimas, ku
riam buvo nominuojami kan
didatai į SLA Pildomąją Ta
rybą.

< Sekami pažangiųjų SLA na
rių kandidatai nominuoti į 
SLA Pildomąją Tarybą:

Prezidentu B. F. Kubilius, 
188 kp. narys, Boston, Massr-

Vice-prezidentu J. žebrys, 
136 kp. narys, Cleveland, 
Ohio.

Sekretore S. Musytė, 352 k p. 
narė, Detroit, Mich.

Iždininku J. K. Mažukna, 
86 kp. narys, Pittsburgh, Pa.

Iždo globėjais: J. Miliaus
kas, 286 k'p. narys, McKees 
Rocks, Pa. ir P. Jatul, 25 kp. 
narys, Stoughton, Mass.

Daktaru kvotėju 4 r. J. T. 
Baltrušaitienė, 40 kp. narė, 
Pittsburgh, Pa.

Už tuos kandidatus paduo
ta po 8 balsus. Senieji negavo 
nei vieno balso.

Korespondentas.

P. Balkus su M

Buy More Bonds

V
Telef. HUmboldt 2-7964

530 Summer Ave.

I VALANDOS:

IL

Drs. Stenger & Stenger

LIETUVIŠKAS KABARETAS

INOTARY 
PUBLIC

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

I

Mūsų skaitytojai raginam’ 
remti tuos biznierius, kurie 
«kelbiasi dienraštyje Laisvėje.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

BROOKLYN, N. Y. į
Telefonas BV. 4-8698 I

VICTORY BOND
DOLLARS HELP 
HOSPITALIZED *****

WOUNDED VETS

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2;8842

ATEIKITE PASIMATYTI SU GiyiAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

I GREEN STAR BAR & GRILL !

r-‘
'i

________ . ■ e* f' 
delegatus į LPTK. Gal su pra; 
džia ateinančių metų, jie tai 
padarys ?

Sekantis komiteto susirinki
mas įvyks sausio 4-tą, penkta
dienio vakare, Draugijų sve
tainėje. Pradėkime naujus 
metus gražiai ir visi dalyvau
kime darbe.

Pridavė Pinigų ir Drabužių
Drg. A. .Zigmantienė gra

žiai pasidarbavo dėl Lietuvos 
žmonių, atvežė labai gerų dra
bužių ir piųigų surinkusi; ant 
blanko? $28., Jai priklausę di
delis ačiū! ■.,<

LPTK Atsišaukia Aukoti 
Drabužių ir Čeverykų

Jeigu kurie dar turite dra
bužių ar čeverykų, kuriuos ga
lėtumėt aukoti, priduokite bi
le vienam iš LPJT Komiteto na
rių, arba atvežkite į Draugijų 
svetainę, komitetas bus jums 
dėkingas ir Lietuvos žmonės 
bus dėkingi.

Jau gal nelabai ilgai bus 
reikalinga pagalba Lietuvos 
žmonėms, bet kol kas ji būti
na, tai rodo žinios, gaunamos 
iš Lietuvos, ypač neapsakomai 
ten sunku su aprėdalais ir če-

; Joseph Garszva
; Undertaker & Embalmer

VICTORY 
IOAN

J. J. Kaškiaučins, M. D
Newark, N. J

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

J1 . ’’ ..' *</1\ ■ • j

Darome ir Pritaikome Akinius.

Sekmadieniais nfera valandų.

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

1 
J

T ~

Namų Sayinirjkai:
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

Senus Namus, Apdarome šingeliais 
Ir Jie Atrodo Kaip Nauji'

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alcala Industries
į 355 Union Ave. cor. Grand st., Brooklyn, N. Y
£ Telefonas EVergreen 4-0758

I

ROMA N
• (KAMANA KAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
I/llILA I IKLI’II I A, PA.

Telefonas Poplar 4110

telephone 
STAGG

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas inus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieina^ią kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompaniją
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

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

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

Tru-Epiber Fijel Co,, Inc.
Brooklyn, N496 Grand Street

Telefonas EVergreen 7-1661
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įtarimai dėl Korėjos, Chinijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos, Padaryti 3-jų Didžiyjii Miuisteny

(Tąsa nuo 1-mo pusi,) 
nes jėgos bus ištrauktos, 
kai tik ta pareiga bus atlik
ta arba Chinijos valdžia su
gebės šią pareigą atlikti be 
Amerikos jėgų pagalbos.

Abudu užsieniniai minis
terial pilnai sutikę,-kad gei
stina ištraukt Sovietų jr A- 
merikos jėgas iš Chinijos 
greičiausiu praktiniai gali
mu laiku, sutampančiu su 
jų.pareigų ir atsakomybių 
atlikimu.

V. RUMUNIJA
. Šios trys valdžios yra pa

siruošusios duoti karaliui 
Michael’ui patarimą, kurio 
jis prašė savo laiške iš 1945 
m. rugpjūčio 21 d., dėlei 
Rumunijos valdžios paplati
nimo. Turėtų būti karaliui 
patarta, kad vienas Nacio- 
nalės Valstiečių Partijos 
narys ir 1 Liberalų Part, na
rys turėtų būti įtraukti į 
valdžią. Žemiaus minimoji 
komisija turi patirti ir įsi
tikinti, kad

A. Jie yra tikrai atstovin- 
gi nariai tų partijų grupių, 
kurios neturi valdžioje savo 
atstovų;

B. Jie yra tinkami ir iš
tikimai bendradarbiaus su 
valdžįa.

Šios trys valdžios tčmija, 
kad taip perorganizuota 
Rumunijos valdžia pareikš
tų, jog laisvi ir nevaržomi 
rinkimai bus įvykdyti, kaip 
galint greičiau, visuotino ir 
slapto balsavimo pagrindais. 
Visos demokratin. ir prieš- 
fašistinės partijos privalo 
turėti teisę dalyvauti tuose 
rinkimuose ir statyti savo 
kandidatus.

A. I. Višinskis, ambasa
dorius Averell Harriman ir 
Sir A. Clark Kerr yra įga
linti kaipo komisija tuojau 
keliauti į Bucharestą tartis 
su karalium Michaelu ir da
bartinės valdžios nariais, 
kad galima būtų įvykdyti 
minimus uždavinius.

Kai tik šie uždaviniai bus 
atlikti ir reikalingi užtikri
nimai gauti, tai Jungtinių

Amerikos Valstijų valdžia 
ir Didžiosios Britanijos val
džia pripažins 'Rumunijos 
valdžią, su kuria Sovietų 
valdžia jau palaiko diploma
tinius ryšius.

VI. BULGARIJA
Šios trys valdžios supran

ta, jog Sovietų vyriausybė 
apsiima duoti draugišką pa
tarimą Bulgarijos valdžiai 
kas liečia' geistinumą į- 
traukti į dabar organizuo
jamą Bulgarijos Tėvynės 
Fronto valdžią dar du at
stovus nuo kitų demokrati
nių grupių, kurie

A. Tikrai atstovauja gru
pes tų partijų, kurios dar 
nedalyvauja valdžioje, ir

B. Yra tikrai tinkami ir 
ištikimai bendradarbiaus su 
valdžia.

Kai tik Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir Didžiosios 
Britanijos valdžios įsitikins, 
kad Bulgarijos valdžia pri
ėmė šį draugišką patarimą, 
ir minimi priediniai atsto
vai yra įtraukti į jos sąsta
tą, tai Jungtinių Valstijų 
valdžia ir Didžiosios Brita
nijos valdžia pripažins Bul
garijos valdžią, • su kuria 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė jau turi diplomatinius 
ryšius.

(Paskutinis Trijų Didžių
jų užsieninių ministerių 
maskviškės konferencijos 
nutarimų punktas— apie a- 
tominės jėgos kontroliavi
mą — bus įtalpintas Įvairu
mų Puslapyje ateinantį pir
madienį.)

Dar rugsėjo menesį šie elek
triški pečiai buvo sudėstomi 
General Electric šapoje ir pa
žadėti visuomenei Kalėdoms. 
Bet jie nepasirodė. Už tai kal
tina streikus, bet United Elec
trical Radio & Machine Wor
kers, CIO, sako, kad tų elek
triškų produktų yra gana pri
gamintų. Jie esą sukrauti 
kompanijos sandėliuose ir lau
kią pakėlimo kainų.

Waterbury, Conn.

Rekordinis Kiekis Laiškų
Per New Yorko miesto cen- 

tralinį paštų tarp gruodžio 1- 
mos ir 25-tos perėję 213,031,- 
497 pirmos klasės laiškai. Per
nykštis, buvęs rekordinis skai
čius, pasiliko užpakalyje, tu
rėjęs 623,383 mažiau.

Downbeat Club patalpose, 
66 W. 52nd St., New Yorke, 
naktį iš šeštadienio į sekma
dienį plėšikai išdraskę sau
giųjų šėpų ir išsinešę $6,000.

LAISVĖS

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas

Brooklyn, N. Y.
Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

GLENMORE 2-8087 

yii rt-fr.
'**’'*'^* r įt' jiV

11O1 BUSHWICK 
near Woodbine St. 

BROOKLYN 21, N, 
1,2. P. M. 6-8 P. tį;

BANKIETAS
Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SAUSE
-5113 Grand St.

Mirė Olga Bobinienė-Gilienė
Nors jau žinia pusėtinai pa

vėluota, bet vis vien esu pri
verstas parašyti, kadangi 
anksčiau niekas neparašė.

Lapkričio 6 d., 1945 m., mi
rė draugė Olga Bobinienė-Gi- 
lienč, labai gerai žinoma wa- 
terburiečiams draugams, ka
dangi velionė priklausė veik 
visose pažangiose draugijose. 
Buvo laisva moteris. Veikė vi
sose draugijose pagal išgalę, 
ypatingai teatraliame veiki
me nemažai dalyvavo. Ne
lemta liga atitraukė draugę 
Bobinienę nuo veikimo. Vė
liau daktaras patarė apleisti 
Waterburį ir ji išvyko į New 
Yorką. Turėjo kelias operaci
jas, bet buvo be pasekmių, tu
rėjo jauna mirti. Paliko vie
ną dukterį, kuri baigus mo
kytojos mokslą, vyrą ir 4. Se
seris, vieną brolį.; viena sesuo 
ir brolis Lietuvoj. Trys sese
rys gyvena Amerikoj: N. So- 
pienė, .New Britain, Conn.; K. 
Yankęliunienė, Ą. Bakutienė, 
Waterbury, Conn.

I Velionė Bobiniene pirmuti
nė iš seserų pribuvo į Ameri
ką. Pas ją atvažiavo seserys 
ir visos tapo laisvos ir pažan
gios moterys. Velionei Bobi- 
nienei priklauso kreditas, kad 
visos jos sesutės pasiliko darbi
ninkiško judėjimo rėmėjos ir 
geros darbuotojos.

Velionė Bobiniene mirdama 
pasakė savo seserei K. Yanke-

■....................     I......Ii....... .

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių,

BILIETAS 12.56 ASMENUIUI
Bilietai jau gatavi, prašome tuojau įsigyti.

PO ĖANKIETO ŠOKIAI
A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.

DR. MILTON MUNZER 
Persikėlė į Naują Vietą 
Visi pacijantai yra prašomi įsitėmyti 

naują antrašą: \. x

MILTON MUNZER, M.D.
AVĖ.

kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ' ir krajavus 

hĮpoMII sudarau su ame- 
B^Mo^irikoniškais. Rei- 
' ŽMkalui esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atinaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
' 512 Marion St, Brooklyn, 

Kampus Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey Stų, Broadway Line

'Jei, GLenmorp 5-6191
KJ.. ? 1 į-įlij •:; jx .Vf; MtOflį

liunienei, kad visas likusias 
drapanas palieka . pasiuntimui 
Lietuvos žmonėms. Draugė K. 
Yankeliųni^'nė it 'E^ ^ąkdtię- 
nė nuo savęs aukojo $10. dėl 
pagalbos Lietuvos žmonėms.

Taipgi turiu pažymėti, kad 
velionės Bobinienės - Gilienės 
kūnas, pagal jos pageidavimų, 
tapo krematorjjbj 'sudegintas, 
o pelenai palaidoti , Lietuvių 
Laisvės kapinyne, Waterbu
ry, Conn.

Amžinai ilsėkis, drauge!
Senas Pažįstamas..

Prarado Kailiukus, Kaltina 
Kliubą

L. A. Kliubas, South 80th 
St., gruodžio 2 d. surengė Per
gales Bonų pardavinėjimų. 
Kliubo pirm. P. žekis pakvie
tė ponių P. Antanaitienę par
davinėti bonus,

Viskas sekėsi gerai, Garbin-
gas darbas buvo užbaigtas 
apie 4 vai. po pietų. Na, ir po 
to pabaliavota. Ir ponia Anta
naitienė bebaliavodama pra
rado savo brangius kailiukus 
(kailinę apykaklę). Tik po 24 
valandų ji pradėjo teirautis 
apie savo kailinę apykaklę. O 
nesuradus, per savo radio ap
kaltino kliubo narius, kad kas 
iš narių, pavogė.

čia reikia priminti, kad 
kliubas ir kliubo nariai neat
sako už tai. Kliubas tik tada 
atsako, jeigu jis priima drabu
žius ir išduoda tikietą už pri
imta drabužį.

Report.
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Sveikinu su Naujais 
Metais

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMA
REIKALINGOS MOTER

(Tąsa nuo 2-ro pusk) 
kad dūmai naujo karo, ant 
kurio pro-naciai būdavo j o 
savo ateitį, tapo išsklaidyti. 
Masinės taikos konferenci
jos, kokios laukė pro-naciai, 
irgi nebus. Taiką įvykdins 
tos valstybės, kurios tiesio
giniai dalyvavo kare. Va
dinas pro-naciai negaus tai
kos konferencijoj n0iM ant 
kalno patupėt dviejų, mylių 
atstume. Ne be reikalo po
nia Pauliuvienė, kai tik su
žinojo, kad ministerių kon
ferencija įvyks Maskvoje, 
prišoko prie jūsų Pauliaus 
ir prie pat panosies pirštu 
pagrąsinus pasakė: “Maty
si, seni, kad tavo pro-nacių 
vilties 'Skūra bus padžiau
ta Maskvoje ant tvoros.” 
Pasirodo, kad ponia Pau-

Atsakymas Naujienų Taradai- 
kai—Arba Ponui Klinikof
Jūs, pone Klinikof, po var

du “Vargo Duktė” rašote per 
Naujienas (No 300), kad esa
te labai susirūpinęs Lietuvių 
Muzikalūs Namo Bendrovės 
likimu ir valdybos rinkimu. 
Jūs rašote, jeigu Rainys bus 
išrinktas pirmininku, tai ben
drovė bus nutempta į Maskvą. 
O jeigu nariai išrinks garbin
gą lietuvį Igną Liepą, kuris 
geras politikierius ir mokąs 
viską gražiai apeiti, tai jis bus 
tinkamu pirmininku.

O aš jums, štai ką pasaky
siu. Kaip Liepa negali bend
rovės nutempti į Berlyną, taip 
Rainys negali nusivesti į Mas
kvą. Dabar bendrovė jau ne 
muzikantų kliubas, kaip pir- 
miaus būdavo, i<adą tu valgei I velinam, T . — _ • _ _T?_ • V — 1 ovnilzm’ chamės sendvičius ir gėrei bal
ta žirgą už dyką — šiandien 
prie Rainio, turi nusipirkti už 
savo grašius. Dėl to jūs dabar 
neriatės iš kailio.

Bet nedaro skirtumo, kas 
bus išrinktas bendrovės pirmi
ninku. Jau jums užtrūko lie
tuviška karvutė, kurią jūs 
melžėte per 35 metelius. Ji 
jau užtrūko ant visados. Da
bar, p. Klinikof, buvai nomi
nacijų susirinkime, ir jūs ži
note, katrie buvo nominuoti, 
bet neteisingai informavai sa
vo tarnaitei. Vietoj Justino 
Balinsko; tai perstatei, kad 
Liepa nominuotas. Dabar, p, 
Klinikof, liaukis erzinęs na
rius, nes kaip tu ateini į kliu- 
bą, tai nariai sako: “Klinikof 
visokiais netikusiais darbais 
pasmirdęs.”

Dabar nesirūpink apie Lie
pą arba Rainį.. Nariai išriš tą 
dalyką sausio' 16 d., 1946 me
tais, 8 vai. vąkąre..

. Kliubo. Nąrys. i

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS I
GRAŽIAI jRĘNGTA SUSIĖJIMAMS VIETA |

i Vietos ir i m p b r - 
l tubtos degtinės ir 
I vynai, geriausių 
f bravorų alus ir 
i ėlius. ' Kada būsite 
£ Bi'opklyne, užeiki- 
I te susipažinti.'# ® z • • ’• *

. wfctr........ ..  •

Patogiai ir gražiai j 
•įruoštas atskiras | 
kambarys užėjimūi ? 
g r u p ė'm s. Nedė- į 
liomis atdaras nuo J 
1 valandos dieną j 

vėlai.
U. .j.1..1.!, L, i riKh&XsirW r. '".’J"■'rt ■ - 4

426 SO. 5tli STREfeT' ' ' BROOKLYN, N.'T.
• Blokas nuo liewes St,4ęieveiterto stoUw. Tol. 4-0508

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS 

’ » . / • f* ' *
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PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA 

VAKACIJOS SU ALGA 

DUODAMA UNIFORMOS

nuviene žinojo, Ką Kama. 
Maskva kaip buvo, taip ir 
pasilieka pasaulio nervų 
centrų. Maskvoje susikau
pęs didžiausias sandėlis gy
duolių nuo visokių politiškų 
ligų. Kas kur užkliuvo, 
užsikirto, ir nekruta nei iŠ 
vietos, važiuok Maskvon, o 
tenai tikrai gausi ratunko. 
Užpils vodkos, ir visi užsi
kirtimai atsiliuosuoja, kaip 
geriau nei būt negali.

Visus praėjusio meto įvy
kius neigi išdėstysi smulk
meniškai. Užteks tiek, kiek 
pasakyta. Kas juos nuodug
niai išstudijuos, bus išėjęs 
gyvenimo universitetą. Lin
kėdamas visiems linksmų ir 
laimingų naujų metų, pasi
lieku jums ištikimu.

Paulius.

randasi Elizabeth 
ligoninėj, ir jaučiasi

— KREIPKITĖS —

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

Hartford, Conn.
VALYTOJOS, Ofisinių Namų. <85

Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.Bt.
INGE, 69 Pine St., New York City

•RS

yra žinomas 
kaipo buvęs

newjer-
Bayon-

Elizabeth, N. J.
Gruodžio 27 d., garnys ap

lankė J. ir K. čiurlius ir pa
liko mergaitukę, 6- svarų ir 6 
oz. Abi, naujagimė ir motina 
Jadvyga, 
General 
gerai.

Tėvas 
siečiams
nė’j e Laisvės vajininkas, ir per 
šį vajų daug yra pagelbėjęs 
gavime naujų skaitytojų drg. 
K. Žukauskienei.

Mes siunčiame dd. čiur
liams geriausius linkėjimus ir 

, kad dukrelė gražiai 
sveikai augtų.

Rep.

Binghamton, N. Y
Aplankėme Ligonę

Draugai J. M. Kazlauskai 
ir šių žodžių rašytoja aplan
kėme sergančią LLD Moterų 
Skyriaus ir LDS 6-tos kuopos 
narę, drg. M. Kulbienę. Ji jau 
randasi savo namuose ir "sa
kosi, kad jaučiasi neblogai. 
Taipgi nuvežėme ir dovanėlę: 
šiltą, gražų vilnonį blankietą, 
kurį nupirkome kelios drau
gės sudėtinai, štai draugių 
vardai: M. Kazlauskienė, J. 
Navalinskienė, V. B. IZmitrai- 
tės, A. Mačiukienė, M. LiuzL 
nienė, V. Kapičauskienė, E. 
Vėžienė, H. žukienė, A. Že
maitienė, U. šimoliunienė, M. 
Bekerienė, A. žiborienė, V. 
Kaminskienė, A. Maldaikienė, 
K. Vaičikauskienė, K. Juoza- 
paitienė įr O. Girnienė. Linki-' 
me draugei M. Kulbienei grei
tai pasveikti ir vėl darbuotis 
dėl darbo žmonių labo.

, O. Girnienė.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

; visokių vynų ir degtinės

: Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
i . Sąyininkas

: 411 Grand St. Brooklyn

Iš Moterų Kliubo Veikimo
Gruodžio 18 d, įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugijos 
Moterų Kliubo priežmetinis 
susirinkimas. Narių susirinko 
daug. Būtų gerai, kad mūsų 
draugės visuomet taip skait
lingai • lankytų susirinkimus. 
Tik gaila, kad mes turėjome 
permažą vietą ir buvo peršal
ta.

1 < Iš valdybos raportų paaiš
kėjo, kad mūsų kliubas gerai 
gyvuoja.. Vilnų parūpinimo 
komisijos narė V. Kazlau pra
nešė, kad šiuo tarpu vilnų ne
turi. Ji taipgi pranešė, kad 
ASTRR komitetas buvo suren
gęs “parę,” ;
166 Village St., Rusų svetai-' 
nėj. Kalbėjo W. E. Batterson 
ir*griežė balalaikų orkestrą, 
vadovaujama M. Richloffs, ir 
jis protarpiais dainavo, kas su
darė gražią ir malonią pro
gramą. Batterson pasakė gra
žią prakalbą apie Sovietų Są
jungos žmpnes. Jis lankėsi So
vietų Sąjungoj pirma karo ir 
jis to krašto žmones pažįsta. 
Jis sakė, kad Sovietų Sąjungos 
žmonės linksmi, draugiški, 
bet jeigu kas jiems blogą pa
daro. tai jie ilgąi atmena. Sa
kė, jiems dabar reikia daug ir 
greitos pagalbos, nes jie dau? 
giąusie nukentėjo nuo karo. 
Buvo gražių dalykų iš mezgi
nių ir siuvinių. Ir kvietė visas, 
kas gali prisidėti su darbu 
mezgimo ar siuvimo, užeiti į 
patalpą, 57 Church St.

Apie LPTK mažai ką Bar
nett galėjo raportuoti, nes 
operetės atskaita dar nesu
tvarkyta; dar neturėjo komi
tetas mitingo. Taipgi prašė, 
kad, aukotų daugiau drabužių 
dėl Lietuvos žmonių.

Prakalbų regimo komisija 
raportavo, kad prakalbos pa
vyko gerai. Kalbėjo drg. D. 
M. šolomskas. Priminė, kad 
reiktų, vengti turėti daug pa
rengimų į trumpą laiką, Lais
vės Choro koncertas buvo 18 
d, lapkričio, prakalbos 2 d, 
gruodžio, operetė 9 d. gruo
džio. Tai per daug į trumpą 
laiką.

Viena nauja narė- prisirašė, 
-—drg. O. žikienė. Ir viena na- 
-rė pasitraukė iš gyvųjų tarpo,' 
tai Tillįe Clouzer. Susirinku
sios draugės pagerbė ją atsi
stojimu,

■ Į vaidybą ateinantiems me
tams išrinkta tos pačios drau
gės : organizatore L. Monkie- 
nė, protokolų rašt, V. Kazlau,

ME9GINO8
Patyrusios prie, koja minamu prosų, longval 
sustatymo darbas; art! prie transportacŲoe. 
VLANĘT CO,. 88 ĘAgT K1NNKY STREET, 

NEWARK, N. J. MARKET 2-4876.
(«) 

—Wi . ijm i.

finansų rašt. M. Mulerankie- 
nė, iždininke O. Silk. Kores
pondentei M. Barnett atsisa
kius, išrinkta jos vieton M. 
Mulerankienė. Linkiu nuo sa
vęs vąldy^į ir naujai kores
pondentei laimingos darbuo- / ;
tėsJ1 AŠ tikiu, kad <įrg. M. Mu
lerankienė atliks savo užduotį, 
nes ji gerai vartoja plunksną 
ir supranta lietuvių rašybą.

Sekantis kliubę susirinki
mas įvyks 22 d. sausio, kgtvir*, 
tą antradienį, 1946 metais, Vi-gruodžio 1 d., x J idrauges narės dalyvaukite
ir atsiveskite naujų narių. Tai 
bus metinis mitingas. Galėsi
me išgirsti raportus iš visų me
tų veikimo. Pabaigoj mitingo 
vaišinsimės skaniais valgiais ir 
gėrimais.

Kliubo Koresp, M. B,

Vienas Karys _ 
Kitą už Žmoną

Kapitonas Eugene Dale, 1 
metų, tapo pavojingai paša 
tas mylėtinės Mrs*. Fay Milk

New Yorke. Jį pašovė jos 
vorsuojamas vyras, kapito 
Archie Miller, .■itcjęs išsim 
savo drabužius, žmonai 
sprendus, jog jinai nuo jo at
siskiria dėl to, kad įsimylėjo 
Dale.

Dale, Bataan ir Corregidor 
veteranas, buvęs suimtas vo
kiečių beląisvėn,. bet iš belais
vės buvo pabėgęs ir per 6 mė- 
nesiuą kariavęs partizanų ka
rą filifinų partizanų grupėje. 
Paskiau vėl patekęs belaisvės 
ir ten išbuvęs 3 metus. Po su
grįžimo iš užjūrio tarnavęs 
Mitchell Field.

Mrs. Miller, 24 m., Powers 
godelis, sugrįžusį Dale įsimy
lėjo ir apie tai buvusi prane
šusi laišku dar tebesančiam 
užjūryje vyrui. Bet vyrui su
grįžus iš užjūrio, leidusi jau 
gyventi jos apartmente laik 
važinėjimo Floridon. šiomi 
dienomis jinai sugrįžo. Jo 
dviem kapitonam susitikus na 
ižuose akis akin įvyko trage 
dija — Dąle jau mi 
kalėjime be kauci 

■ninks /
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puslapis
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Viešėdama Sudegė

komisionierius

SUSIRINKIMAI
valstybine skale

VIRŠININKAI Fiorello H. LaGuardia

Thomas J

MANHATTAN LIQUOR STORE

Purchase

Public

Valandospra

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

Automobilistų Viršinin
kas Kalbės New Yorke

BROADWAY 
Ir 47 St.

dovanų būtų 
pagelbstinti, 
ir komunis-

teisėją 
teisėju

Plėšimas įvyko 8 :45 sekma
dienio vakarų. Tuo laiku ten 
vaikšto minios svieto.

Lenino Mitinge Suneš 
Streikieriams Dovanų

License 
M an h at

Department of Correction: 
Dr. Peter F. Amoroso, Man
hattan.

Department of Marine & 
Aviation: Charles R. Haffen- 
den, Flushing.

Commerce: 
Jackson

of Investiga 
Murtagh, Man

karo 
karui 

padėti 
Priva-

Department of Welfare 
Edward E. Rhatigan, Manhat

Bureau, 
Director 

paskyrė
L DeLuca

Tūkstančiai Turėjo 
Dirbt Sekmadienį

Berth k Alice žDėmers, 28,jh., 
White 'Plains, nuteista y žolė
tų ; iki gyvos galvos kal-ėti-už 
nušovimų vedusio, meilužio i iš 
pavydo; kad po* 8metų ‘ nele- 
gališkos meilės jis norėjęs su 
ja nutraukti ryšius.

BMT Traliniai Vėl 
Pradėjo Kursuoti

New Yorko švaros Depart- 
mento darbininkai pereitų sek
madienį turėjo darbymėtę. 
Ant senojo apledėjusio sniego 
šlapdrabai pridrėbus naujo, 
penki tūkstančiai darbininkų 
praleido dienų plaudami gat
ves, pravalydami bent svar
biausias trafikui arterijas.

6 dienų gruodžio neįvykus 
kp. susirinkimui, valdyba nu
tarė sekantį susirinkimų šauk
ti atvirutėmis ir per organų 
“Tiesų” ir dienraštį Laisvę. 
Įvyks saUsio 3-ičią dienų, 7:30 
vai. vakare. Vieta: 795 Wash
ington St.

Taipgi nutarta, kad jeigu 
kuris narys nepribus į susirin
kimų ir neprjduos tinkamo 
įrodymo, dėl ko negalėjo pri
būti, bus baudžiamas, kuopos 
valdybos administratyviu' au
toritetu, vienų dolerį bausmės.

Bus raportai iš Antro De
mokratinių Lietuvių Seimo, iŠ 
bendro kuopų parengimo, 
kuopos valdybos raportai. O 
svarbiausia, tai kp. valdybos 
rinkimas 1946 metams. Todėl 
visi nariai privalo dalyvauti.

159 kp. sekr. G. M. Grigas.

Paliestų apie
Manhattane ir

naujasis 
majoras, 
sausio 1-mą, 1946 m

George, Ąddes; .United Au
tomobile; Wofkęršj GI0, finan
sų sekretorius- kalbės New 
Yorko Manhattan Center šį 
ketvirtadienį, sausio 3-čių.

Mitingas yra rengiamas Ge
neral Motors streikierių para
mai. Rengia vietinis ŪAW 
259-tas Lokalas. Lokalo nariai 
renka aukas šapose ir tikisi 
šiame mitinge įteikti nemažų 
dovanų.

Kiti šiame mitinge kalbėto
jai bus naujasis Miesto Tary
bos narys Eugene Connolly, 
taipgi tarybos vyresnis narys 
Michael J. Quill, Transporto 
Unijos prezidentas; Harold 
Gamo, valstijinės CIO tary
bos finansų sekretorius ir 
Charles Kerrigan, UAW di
rektorius šiai apylinkei.

Moteris Viešnia Min 
Pulkininko Lovoje

son,” sakė LaGuardia, “tas 
skelbimas yra taip suvedžio
jus. Malonėk jį prašalinti ar
ba pataisyk jį taip, kad jauni 
žmonės nebūtų, ėpgauti ar nu
skriausti.”

LaGuardia sakė, jog Fede
ral Trades Commission jau yra 
įsakiusi tam “universitetui” 
paliauti falsifikacijų, bet įsa
kymo nepaisoma. Daily News, 
sakė jis, ne kiek pinigų nusto
tų nespausdinimu tokių skel
bimų.

stotin net 
vandens, 

užlieta ir 
Ėmė

Gręsia Garažininkų Streikas
Derybos dėl naujo kontrak

to tarp darbininkų ir garage 
savininkų nutrūkus, NeW Yor- 
kui gręsia apie 5,000 garaži
ninkų, streikas 
600 įstaigų 
Bronxe.

OFISO VALANDOS
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

Jį puikiai nuteiksi, pado
vanodamas Naujiem Metam 
bonką degtinės.

X““ RtSTAUHANT

šeši marinai, negalėdami 
gauti traukinio ar buso pri
būti iš Pacifiko pajūrio namo 
pirm Naujų Metų, susidėjo ir 
parvažiavo pasisamdytu tak- 
siku. Pasimokėję po $40. Vai
ravę pasimainydami.

Puikiausias pasirinkimas 
ir mažiausios kainos pas

Gražiai pasirėdžius moteriš
kė, apie 30 metų, rasta mirus 
orlaivyno pulkininko lovoje, 
viešbutyje Astor, New Yorke. 
Jų atradęs mirus patsai to 
kambario rendauninkas pulk. 
Robert E. Burns iš Oceanside, 
L. L, Skrodimas parodęs, kad 
jinai mirus nuo paėmimo per
daug vaistų miegui.

Burns policijai sakęsis neži
nąs, kas jinai per viena. Jis ją 
susitikęs ir su ja vakarienia
vęs šeštadienį. Po vakarienės 
parsivedęs pas save. Jai pasi
skundus nesijaučiant gerai, 
jai užleidęs savo lovų, o pats 
atsisėdęs snausti kėdėj. Ryte 
radęs negyvų.Mrs. Margaret Bennett, 22 

metų, atvykusi paviešėti New 
Yorke per šventes, tapo pa
gauta gaisro savo šeimininkų 
namuose, 140 McDougal St., 
New Yorko Greenwich Vil
lage sekcijoj. Patys šeiminin
kai, Mr. ir Mrs. William Mon
tague Geer, suspėję išsigelbė
ti gaisriniais laiptais.

Department of Water Sup
ply, Gas & Electricity: John 
M. Cannella, Manhattan.

Department of Markets, M. 
Baldwin Fertig, Bronx

Department of
George Sanders,
Heights.

Budget
Patterson

Taipgi 
George 
Special Session teisme

Du jaunučiai plėšikai 
vedė apiplėšimų Astor Tęatro, 
esančio pačioje New Yorko 
miesto širdyje — prie Times 
Square, priešakyje to pat var
do viešbučio. Ir jiems ta rizi
ka neblogai davusi pelno — 
net $10,500.

Kasininkė Mrs. Alice Kan
tor sako, kad plėšikai galėję 
būti po apie 16-17 metų am
žiaus. Abu buvę ginkluoti re
volveriais. Jų privertę atidary
ti saugiųjų šėpa, kitas dvi mo
teris ir 1 vyrų nuvarę į rašti
nės užpakalį, grasindami šau
ti, jeigu pasijudintų ar surik-

William O’Dwyer
New Yorko miesto 
pradėjęs * tarnybų su pabaiga 1945 metų užbai

gęs New Yorko miestui tarny
bos trečia keturių metų termL 
na, ilgiausia ištarnavęs iš vi
sų majorų. Tolimesnei tarny
bai jis nekandidatavo.. Pirm jo 
ilgiausį laikotarpį buvo ištar
navęs Hicks, išbuvęs 10 metų* 
pirm respublikos įsikūrimo, 
1766 iki 1776 m.

Leninas ir darbininkai, — 
neatskiriami. Tai dėl to New 
Yorko Komunistų Partija nu
sitarė Leninui pagerbti masi
niame mitinge rinkti dovanas 
General Motors streikeriams.

Leninui pagerbti masinis 
mitingas įvyks sausio 15-tos 
vakarų, Madison Square Gar- 
dene. ‘

Kiekvienas ateinantis į Gar- 
denų asmuo bus prašomas at
nešti nors vienų kenukų mais
to streikieriams.

Kad rinkliava 
tikrai įspūdinga, 
visos komunistų 
tams draugingos organizacijos 
prašomo^pirm to turėti savo 
susirinkimus, suaukoti bei su
rinkti dovanų ir kartu viskų 
atgabenti į Gardenų.

Mitinge bus masiniai pa
gerbti komunistai kariškiai, 
sugrįžę iš karo frontų.

Ir, kaip priprasta Gardeno 
mitinguose, bus puiki prakal
bų ir dainų programa.

Kalbant apie programas,

New York, N. Y.
Pranešimas Visiems 159 Kp 

Nariams

IS CARNOVSKY 
inunHl. vaidintojais

Lėktuvas įskrido 
East Upėn

Iš Miami, Floridos, atskren- 
dantis Eastern Airliner-lėktu- 
vas perskrido LaGuardia lėk
tuvų stotį ir krito į East River 
tarp Rikers Island ir stoties, 
pereito sekmadienio vakarų.

Nelaimėje mirtinai sužeista 
Mrs.. Grace Teichholtz Scully. 
Prie jos ilgai darbavosi gyvas
ties gelbėtojai, bet nepavyko 
išgelbėti. Kiti 13 asmenų su
žeisti. Sakoma, migla- buvusi 
nelaimės priežastimi. Lėktuvas 
praskrido toliau, negu reikėjo.

Trūkusi didžioji vandens 
įvada anksti pereito šeštadie
nio rytų buvo sustabdžiusi 
BMT linijų traukinių kursavi- 
ma per Canal Street stotį, 
New Yorke. Dėl to tūkstančiai 
žmonių turėjo pasivėluoti, o 
tūli dėl sutrukdyto susisieki
mo ir visai apleido savo pa
reigas ar vizitus.

Pripilta Canal St, 
4,000,000 galionų 
net 8 pėdos gilumo 
gana tolokos apylinkės 
39 valandas, kol pajėgė įva
dų sutaisyti, vandenį išpum
puoti ir bėgius patikrinti. Pir
mas traukinys, išbandymui 
paleistas be keleivių. Tam lai
mingai praėjus^ paleido ir ke
leivinius. * 7’6- ,

Law Department: John J 
Bennett, Brooklyn.

Department 
tion: John M. 
hattan.

Department
Works: John Splain, Queens.

Fire Department: Frank J. 
Quayle, Brooklyn.

Department of Parks: Ro
bert Moses, Manhattan.

Police Department: Arthur 
W. Wallander, Queens.

Department of Housing and 
Buildings: Dr. N. Thomas 
Saxl, Manhattan.

Department of Sanitation: 
William J. Powell, Jamaica 
Estates.

Department of Health: Er
nest L. Stebbins, Manhattan.

Department of Hospitals: 
Edward M. Bemecker, Forest

MASPETH, N. Y.
ALDLD ir LDS kuopų susirinki* 

mas įvyks ketvirtadienį, sausio 3 d., 
8 vai. vak. Rusų Name, 56-58 $lst 
Street. Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime, nes yra daug naujų dalykų 
aptarimui. (304-305)

Plčšikučiai Laimėję
510,500

Menkos algos ir stoka dar
bų sugrįžusių veteranų padė
tį daro stačia .neįmanoma, pa
reiškė teisėjas Murray Hearn, 
pirmininkas Brooklyno Vete
ranų Service Center.

Pirmiausią vargo dieną, su 
kuria susiduria sugrįžęs vete
ranas, duoda stoka butų. Dar
bų stoka irgi verčia veteranus 
pernešti visokių sunkumų. Jie 
siekiasi pramokti amatų, pro
fesijų, bet ir čia progos ribo-

tenka prisiminti, jog dalyva
vusieji Gardene, Tarybų Są
jungai paramos mitinge, barė 
šių žodžių rašėją, kad ten bu
vusi stebėtinai puiki progra
ma per trumpai ir per silpnai 
aprašyta, tarsi būtų buvęs 
koks eilinis dalykėlis. Taigi, 
prisimenant ta pabarimą, stip
riausiai, kaip galima, noriu 
pasakyti:

Programa ir Komunistų mi
tinge bus puiki. Lenino minė
jimuose visuomet būna pui
kios programos. Nepraleiskite 
neišgirdę.

Vyriausiais kalbėtojais bus 
Eugene Dennis ir Bob Thomp
son.

Tuo pat sykiu prisimename, 
kad bilietų iš anksto galite 
gauti pas visus Komunistų 
Kliubo narius. Bet tiktai iš 
anksto. Paskutinėmis dienomis 
nebeturėsime, turėsime sugrą
žinti rengėjams.

Tikietų kainos nuo 50c iki 
$2. Visos sėdynės rezervuotos.

L. K. N.

Paskutinėje savo kalboje 
per miestavą radio stotį 
WNYC iš Miesto Salės, kaipo 
miesto majoras, Fiorello H. 
LaGuardia aukštai įvertino 
Maskvoje įvykusį 3 Didžiųjų 
šalių sekretorių- ministrų su
sitarimą.

LaGuardia sakė, jog tai 
“džiuginantis” reiškinys. Kad 
“mes išmokome sugyventi su 
kitomis tautomis.”

“Konferencija turėjo did
žiausios svarbos.” Pirmesnie- 
ji sunkumai “buvo dirbtini,” 
sakė majoras.
Kritikavo Veteranų Monytojus

LaGuardia ir šį kartą išba
rė New Yorko Daily News ir 
to laikraščio leidėją kapitoną 
Joseph Patterson už spausdi
nimą veteranus monijančių 
skelbimų. Jis nurodė tokiu bu
vusį pereitą sekmadienį tame 
laikraštyje tilpusį skelbimą, 
kuriame garsinamas LaSalle 
Extension University, Chica- 
goje, kaipo duodantis laiškais 
kursus. Skelbime leidžia su
prasti, būk išėjusieji tuos kur
sus, būsią įleisti į New Yorko 
Bar Association, praktikuoti 
advokatūrą. Tos mokyklos raš
tinė skelbta esant New Yorke, 
292 Madison Ave.

“Dabar, kapitone . Patter-

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

Naujasis majoras, pasiruoš
damas perimti New Yorko 
miesto gaspadorystę į savo 
rankas, pereitą sekmadienį pa
skelbė visą savo kabinetą iš 
31 iario. Keli komisionieriai 
pasilieka tie patys buvusieji 
LaGuardijos administracijoj.

Laimėjęs majorystę, kaip ži
nia, turi teisę pasiskirti vi
siems miesto departmentams 
gaspadorius, kaip jie pas mus 
vadinama
Majoro teisės eina panašia 
plotme, kokia eina guberna
toriaus valstijine skale ir pre
zidento

liberty, Lithuanian Daily
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M Skundžiasi Stoka

Žmoniškų Darby

REIKŠMINGA ir )SPO 
RIET1KIŲ DRAMA . . . 

SUJAUDINANTI!
DICK POWELL 

CORNERED” M WALTER srisZAK.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpa Harrison ir Marcy Ares.)

B’KLYN, N. Y.

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

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

> Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
» * Jį Koplyčias suteikiam nemokamai 
z visose dalyse miesto.
I Tel. Virginia 7-4499

Pilnas departmentų viršinin
kų sąrašas yra:

Deputy Mayor: George E. 
Spargo, Forest Hill, N. Y.

Executive Secretary to the 
Mayor: William J. Donoghue, 
Jackson Heights, L. I.

Assistant to the Mayor: 
Louis Cohen, Bronx.

Administrator Assist ant: 
Paul Ross, Bronx.

City Treasurer: Spencer C. 
Young, Queens.

Tax Department: Harry B. 
Chambers, president, Bronx; 
Herbert M. Rosenberg, Man
hattan; J. Walter Thompson, 
Staten Island; Barnett J. No
va, Brooklyn; Robert F. Wag
ner, Jr., Manhattan; Edwin F. 
Reilly, Brooklyn.

Board of Assessors: Char
les H. Kreiger, Brooklyn and 
I. James Brody, Manhattan.

Department of 
Benjamin Fielding, 
tan.

Department of
Albert Playdell, Bellerose, t.

Teisėjas tokį raportą patei
kė iš dešimties savaičių veik
los to Veteranams Patarnauti 
Centro, esančio 105 Court St., 
Brooklyąe. Per tas 10 savaičių 
centras davęs informacijas 17- 
kai tūkstančių veteranų. Po 
du su virš tūkstančius ateiną 
kas savaitę jieškoti patarimų. 
Atidarant centrą buvo tikėta
si ateisiant po apie tūkstantį 
per savaitę.

Tačiau ir geriausi patari
mai veteranų padėties negalės 
pagerinti, jeigu nebus darbų, 
nebus buto. O milžiniška di
džiuma veteranų kaip tik ir 
trokšta ne ko kito, kaip dar
bo su žmonišku uždarbiu ir 
buto. Jie yra išsiilgę ramybės 
ir saugumo.

Tas, broli ir sesuo, reika
lauja, kad mes visi, kurie pa
dėjome jiems laimėti 
frontuose gamindami 
reikmenis, privalome 
laimėti ir namų fronte, 
lome uoliau, daugiau veikti už 
darbus, už žmoniškas algas, 
už padorius namus visiems. 
Tiktai tada ir mūsų veteranai 
nebus nedarbo, benamės ir 
ubagiškų algų stumiami des
peracijom

Tik su tokia rezoliucija pra
dėję pirmas savo veiklos die
nas šiais, metais tegalėsime tu-, 
rėti laimingus 1946 metus. ./

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Ii ‘etrika 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare 

Penktadieniais Uždaryta

< CHARLES
UP-TO-DATE

BĄRBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue/ 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088
,1.,^^ ,w,į, >.»■ , n . =

264 Grand Street, kampas Roebling St
BROOKLYN, NEW YORK'

License No. L. 886.

oras O’Dwyer Paskelbė
Savo Kabinetą

LaGuardia Šiltai Sveikino 
Maskvos Sutartį

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių




