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Fašistai ir Annamitai.
Pakorė Išdaviką. 
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LA1SVE-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern Staten.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

2-3878

Dabar jau paniški, kad In- 
do-Chinuose annamitus žudė 
labiausiai francūzai fašistai 
(vičistai). Tie gaivalai dar 
1940 metais organizavosi, 
Francijos išdavikų Vichy val
džios vadovystėje. Vėliau juos 
japonai “nuginklavo.”

Bet kada Japonija buvo su
mušta, tai tie fašistai pasi
skelbė Francijos “patrijotais,” 
apsiginklavo, jiems į pagalbą 
atėjo britai ir japonai ir per 
tris mėnesius žudė annamitus, 
trokštančius laisvės.

Jie užmušė virš 4,000 anna- 
mitų; tūkstančius jų sužeidė. 
Pasmaugė liaudies revoliuciją. 
Dabar Francijos teismai teisia 
šimtus sukilimo vadų ir žudo. 
Taip francūzai imperialistai 
bando išlaikyti vergijoj Indo- 
Chinus'.

Sausio 3 d. Londone pakorė 
anglų išdaviką, buvusį oficie- 
rių William Joyce, žinomą, 
kaipo “lord Haw-Haw.” Jis 
buvo pabėgęs pas Hitlerį ir 
visą karo laiką per radio sa
kė hitleriškas kalbas, kaip kad 
lietuvių generolai Raštikis, 
Kubiliūnas, Plechavičius ir ki
ti kvislingai.

Kada jį vedė karti, tai ang
lai per radio šaukė: “Kalba 
Vokietija!” Mat, jis taip pra
dėdavo savo nacių kalbas.

Vienas bjaurus dalykas, 
kad britai, pakardami “Haw 
Haw,” tuo pačiu kartu jo bro
liui Quentin’ui leido išleisti iš
daviko vardu pareiškimą. Tas 
fašistas niekino žydus, Sovie
tų Sąjungą ir gyrėsi, kad 
“hakęnkreuz” (svastika) už- 
plevėsuos Anglijoj ir kitur.

Aš nesuprantu, kodėl de
mokratija krečia tokius “špo
sus” su naciais? Ar dar ma
žai žuvo žmonių? Ar milžiniš- 
ka didžiuma liaudies turi leis
ti keliems pasiutėliams smar- 
dyti orą, kai jie tą nori dary
ti prisidengę demokratijos var
du? Tarybų Sąjungoj, kur yra 
tikra masių — liaudies demo
kratija, tokių šposų nėra.* Ir 
dėl to gali kaukti tik Grigai
čiai. ir panašūs gaivalai.
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MAŽIAU BUS GRĄŽINAMA 
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
KAREIVIU IŠ UŽJŪRIŲ

Negana Kareiviu Savanoriai Pasilieka Kitai Tarnybai, o 
Užjūriuose Reikią Palaikyti 1,550,000 Kariuomenės

Washington. — Amerikos 
karo departmentas planavo 
per sekamus tris mėnesius 
sugražint namo 1,553,000 
kareivių iš užjūrių, pagal jų 
tarnybos punktus, bet pasi
rodo, kad tik per šešis mė
nesius tegalima bus parsių
sti namo tų skaičių vetera
nų, sako generolas J. Law
ton Collins. Jų grųžinimų 
sutrukdo faktas, kad nega
na kareivių savanoriai pa
silieka tolesnei tarnybai.

Armijos vyriausybė tikė
josi, kad po 50,000 esamųjų 
kareivių kas mėnesį užsira
šys naujai tarnybai. Bet ar
mija tegauna tik po 12,000 
iki 15,000 tokių savanorių 
kas mėnesį.

Gen. Collins, armijos ži
nių skyriaus galva, pareiš
kė, jog užėmimo (okupaci
nėse) jėgose užjūriuose at
einančia vasara turės būti V V
bent 1,550,000 kariuomenės, 
kuri taip paskirstoma:

Europoj (įskaitant Itali- 
jų) 335,000; Pacifiko Van
denyno srityje (Japonijoje, 
Chinijoj ir kitur) 375,000; 
kitose vietose 87,000.

Filipinuose lavinama 50,- 
000 vietinių jaunų vyrų pa-

vaduoti amerikonams.
Iš Jungt. Valstijų kariuo

menės jau paleista beveik 
5,000,000 vyrų ir moterų. 
Dabar tarnyboje lieka apie 
4,200,000. Iš to skaičiaus bū
siu paleista apie 2,700,000 i- 
ki 1946 m. liepos 1 d.

Paskutinį praeitų metų 
mėnesį buvo . sugrųžinta iš 
užjūrių apie 860,000 karių; 
be to, paleista iš armijos 
pačiose Jungtinėse Valstijo
se apie 140,000 vyrų.

STREIKO KOVOJ
KEARNY SUŽEIS

TA APIE 20

TRUMANO KALBA PAPĖS 
JAM RINKIMUOSE

Fašistas generolas Chiang | Washing!
Kai-shekas trokšta Chinijos 
žmonių kraujo. Jis neva veda 
derybas su komunistais, kal
basi su Amerikos atstovu, ža
da priimti Maskvos Konferen
cijos tarimą, o tuo pačiu kartu 
veda karą prieš liaudį.

Jis tik tada liausis daręs 
tuos “šposus,” kada' Amerika 
sulaikys jam karo pagalbą, ar
ba Chinijos Raudonoji Armi
ja gerai kur nors išdaužys chi
nų reakcininkų dantis.

anija vis dar moka algą 
fašistui generolui VI a- 

Anders ir jo “armi- 
faktas yra, kad jis

pinigus į Lenkiją ir pa
ten slaptą fašistinį vei- 
Tie jo slapukai puola 

žydus ir žudo. Tiks- 
- sukelti pasaulio pa- 

prieš demokratinę 
vyriausybę. Bet jie 

neatsieks, nes jų 
veikimas jau nu-

Gražiai pasirodė eilė Litera- 
iros Draugijos kuopų. Drg. 
, JasiHonis, sekr.- 20 kp. iš 
inghamton, prisiuntė už 31 
arį duokles ir už 2 naujus 

V. Jakštys, sekr. 15-A 
N. J., pasi- 

,visus savo farme- 
Matukaitis, sekr. 19 

prisiuntė už 15 
ir jų tarpe yra 

19 kuo- 
Draugi- 

236 narius, 
metais.

ihicago, prisiimt 
duokles ir jų ti 
ji nariai. Beje, 
1 bus didžiausia 
lopą, ji turi 23( 
bėjusius 1945 r

FEDERACINIAI MĖSOS
DARBININKAI TAIPGI 

PLANUOJA STREIKUOT
Streikas Apimtą 300,000 CIO ir Darbo Federacijos Narią; 

Valdininkai Svarsto Mėsos Kainą Pakėlimą

Ispanijos Partizanai | 
Užėmė Miestus Arti

Madrido
Čionaitinio

News

Washington. — Neišva
žiavę į atostogas, o pasilikę 

;one demokratai 
kongresmanai ir senatoriai 
tvirtina, kad paskutinė 
prez. Trumano radijo kalba 
patarnaus demokratų parti
jai būsimuose rinkimuose. 
Prezidepto sekretorius pra
neša, kad atėjo daugybė te
legramų ir laiškų su atsilie
pimais apie Trumano kal
bų. 80 nuošimčių tų atsilie
pimų, girdi, pilnai užgiria 
jo pareiškimus. Prezidentas 
savo kalboj skundėsi, kad 
kongresas atidėlioja jo su
manymus dėlei pagerinimų 
žmonėms.

Kearny, N. J. — Čionaiti
nio Western Electric fabri
ko vadai siuntė apie 1,000 
savo darbvedžių, raštininkų 
ir priežiūrų per streiko pi- 
kietininkų eiles į fabrikų. 
Pikietininkai pastojo jiems 
kelių. ) Įvyko susikirtimai 
ties dviem fabriko vartais; Į- 
muštynes įsikišo policija, 
suprantama, prieš streikie- 
rius. Susidūrimuose sužeis
ta apie 20 asmenų iš abiejų 
pusių, sakoma, daugiausia 
“baltakalnierių” kompani
jos tarnų. Policija buvo su
ėmus du pikietininkus ir du 
baltakalnierius, bet netru
kus juos paleido.

Tik keli desėtkai kompa
nijos tarnų prasiveržė į fa
brikų.

GRĮŠIĄS AMERIKOS AM
BASADORIUS HARRI

MAN Iš MASKVOS
Washington. — Teigiama, 

kad netrūkus parvyks Ame
rikos ambasadorius W. A- 
verell Harrimanas iš Mas
kvos. Yra spėjimų, kad jis 
negrįš į ambasadoriaus vie
tų Sovietuose.

Gręsia telefonų streikas 
visoj šalyj.

Adm. Kimmel Nepaisė Įspėjimo, 
Kad Japonai Puls Perlų Uostą
Washington.— Kapitonas 

E. M. Zacharias, žymus A- 
merikos karinio laivyno 
žvalgybos oficierius, įspėjo 
admirolų H. E. Kimmelį, 
kad japonai galės užpulti a- 
merikonus Perlų Uoste 1941 
m. gruodžio 7 d., bet adm. 
Kimmelis nepaisė to įspėji
mo. Taip sako kap. Zacha
rijo raštiškas liudijimas 
kongresinei komisijai, tyri
nėjančiai, kas kaltas, kad 
amerikonų laivynas ir ar
mija nebuvo paruošta at
mušti tų japonų užpuolimų.

Kapitonas Zacharias ta
da buvo komandierius šar
vuotlaivio Salt Lake City, 
o admirolas Kimmelis —va
das visų laivyno jėgų Per
lų Uoste ir abelnai Hawaii 
salų srityje. Zacharias taip

pat skleidė amerikinę radi
jo propagandų japonams, 
vartodamas japonų kalbų.

Velionio Franko Knoxo, 
laivyno buvusio sekreto
riaus, raportas sako, jog 
adm. Kimmell ir generolas 
Walter C. Short, tuometinis 
armijos komandierius Ha
waii salose, prisipažino tuoj 
po japonų užpuolimo, kad 
jiedu nesitikėjo to stai
gaus žygio ir todėl nebuvo 
paruošę savo jėgas atmušti 
japonų atakų.

Tokio. — Suprantama, 
kad bus atidėti Japonijos 
seimo rinkimai, kurie buvo 
skiriami sausio 24 d.

Franci j a ragina sumažini 
anglų kariuomenę Lebane.

Lieut. Commander
E. J. STANLEY-STANELIS

Jungtinių Valstijų karo 
laivyno oficierius Eugene J. 
Stanley-Stanelis tapo t pa
aukštintas į leitenantus ko
mandierius. Jis yra sūnus 
Juozo ir Onos Stanelių, HI- 
HAT užeigos savininkų Ba
yonne, N. J.

Lt. Cdr. Stanley - Stane- 
lis yra baigęs chemijos in
žinierių skyrių Brooklyno 
Polytechnikos I n s t itute. 
Kaipo laivyno narys, jis bu
vo valdžios lėšomis pasiųs
tas į kitų garsų technologi
jos institutų, .Georgia Tech 
specializuotis į Dieselio mo
torų inžinierius. Betarnau
damas, kaip laivyno • leite
nantas, Stanelis lankė ir 
Pennsylvanijos Valst. Kole
giją

Jungt. Valstijų laivyno • 
tarnyboje jis yra jau pus
penktų metų.

Lieut. Cdr. Stanley buvo 
pasiųstas į Angliju inžinie- 
riškoms pareigoms. Sugrį
žęs dirbo Washingtone ir 
Harrisburghę, Pa., kaip 
specialistas Toje srityje. Pa
skutiniu laikų jis buvo siun
čiamas į Japonijų, bet šiuo 
tarpu apsistojo San Bruno, 
Californijoj. Tėvai kasdie- 
nų laukė jo sugrįžtant na
mo.

Jis svečiavosi pas dd. Ka
rosus San Leandro, Calif., 
ir buvo šiltai vaišinamas.

Tikimasi Sustabdyti 
Karą Tarp Chiną Tau

tininką ir Komunistą

Washington. — Jungtin. 
Valstijų darbo departmen- 
tas ruošia Chicago j dery
bas tarp CIO Skerdyklų 
Darbininkų Unijos ir kom
panijų sausio 9-11 d. CIO 
unija, turinti 200,000 narių, 
skelbia streikų nuo sausio 
16 d., jeigu samdytojai ne
pridės kiek reikiant darbi
ninkam algos.

Amerikos Darbo Federa
cijos Mėsinių Krautuvių 
Darbininkų Unija, viso 135,- 
000 narių, pasiuntė prezid.

SUIRSIĄS JAPONU 
MINISTERIŲ 
KABINETAS

kadTokio. — Menama, 
turės griūti dabartinis Ja
ponijos ministerių kabine
tas, vadovaujamas premje
ro barono Kijuro Shideha- 
ros. Tai todėl, kad generol. 
MacArthur įsakė pašalint iš 
valdžios vietų visus buvu
sius a japonų ^karininkus, 
slaptųjų organizacijų narius 
ir tokius asmenis, kurie rė
mė karinį Japonijos fašiz
mų. O tokių daug yra da
bartinėje japonų valdžioje.

Karinės Bakterijos
Washington. — Jungtinių 

Valstijų laivyno mokslinin
kai karo metu priveisė mir
tiniausios ligos bakterijų. 
Jos būtų buvusios skleidžia
mos su tam tikrais ūkais į 
priešus, jeigu vokiečiai ar 
japonai būtų pradėję veikti 
ligų bakterijomis prieš tal
kininkus.

Už-

Chungking.—Chiang Kai- 
sheko vidurinės Chinijos 
tautininkai ir chinų komu
nistai sutiko sustabdyt 
tarpusavio mūšius, sako As
sociated Press. Trijų asme
nų komisija šį pirmadienį 
pradės taikyti skirtumus 
tarp vienų ir kitų. Laikina
sis Amerikos ambasadorius 
gen. George Marshall pir
mininkaus toms deryboms. 
Chinu komunistu atstovas 
bus generolas Chou En-lai, 
o Chiang Kai-sheku tauti
ninkus atstovaus g. Chang 
Chun, Szechwan provinci
jos gubernatorius. Jie’svar
stys ir geležinkelių veikimo 
atsteigimų tarp šiaurinės ir 
pietinės Chinijos. Komunis
tai yra perkirtę tuos gele
žinkelius.

Nežiūrint pradinio susita
rimo, Chiang Kai-sheko ar
mija puola chinų komunis
tus ir briaujasi gilyn į Je
hol provincijų, šiaurinėje 
Chinijoje.

Rockforde, UI., kilo dide
lis potvinis.

TEXAS VIESULAS 
MUŠĖ 24

Rytinėje Texas valstijos 
dalyje viesulas suardė šim
tus namų, užmušė 24 žmo
nes ir sužeidė 150 Palestine, 
Nacogdoches ir Lufkin a- 
pylinkėje.

Trumanui reikalavimų su
šaukt bendras jos, CIO uni
jų ir didžiųjų mėsos kom
panijų derybas. Federacinės 
unijos sekretorius - iždinin
kas Patrick E. Gorman sa
kė spaudos atstovams, kąd 
jo unijos nariai neišvežios 
mėsos, jei CIO unijistai 
streikuos prieš skerdyklas.

Žemdirbystės departmen- 
to galva Anderson išsitarė, 
kad gal turės būti pabran
ginta mėsos kaina pirki-, 
kam, jei kompanijos pakels 
darbininkam algas. Associa
ted Press rašo, jog Kainų 
Administracija siūlys, kad 
valdžia iš savo iždo primo
kėtų mėsos kompanijoms/ 
kad jos galėtų išmokėti pa
didintas algas.

CIO skerdykliniai darbi
ninkai reikalavo 25 centų 
uždarbio priedo valandai. 
Paskui buvo pranešta, kad 
jie nusileistų iki 17 centų ir 
pusės. Hormel kompanija, 
viena iš mažesniųjų, jau 
sutiko darbininkams pri
dėt 17į ę. valandai, jei val
džia padės jai apmokėti lė
šas.

Didžiosios skerdyklų kom
panijos Swift ir Armour 
siūlo 7 ir pusę cento valan
dinio priedo.

London.
anglų dienraščio
Chronicle korespondentas 
praneša iš Ispanijos sosti
nės Madrido, kad partiza
nai - sukilėliai/-užvaldė eilę 
miestų, miestelių bei kaimų, 
ypač kalnų srityj už 40 my- ■ 
lių nuo Madrido. Jie karto
tinai sumušė fašistinio dik
tatoriaus Franko kariuome
nę ir milicijų. Tas korės- < 
pondentas iįalbėjos su vie
nu Franko armijos koman- 
dierium, kuris1 sakė:

“Jie (partizanai) daug 
stipresni už mus. Jie gauna 
ginklų, amunicijos, radijo 
prietaisų ir kitų reikmenų, 
kurie lėktuvais atsiunčiami 
iš užsienio. Be to, ištisi kai
mai prisidėjo prie sukilėlių. 
Valstiečiai duoda jiems šau-
tuvų, kulkų ir maisto.”

SU 2 GALVOM GIMUS 
MERGAITĖ JAU MIRĖ
Birminghame, Anglijoj, 

gimė dvigalvė mergaitė, bet 
po vienos dienos mirę. Mer
gaitė, duktė amerikono ka
reivio Josepho Govro ir jo 
anglikės žmonos, turėjo ( 
galvas, dvi burnas, dv 

-ras akių,' dvi peras au 
du kaklus; o šiaip k 
buvo vienas.

t
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CHIANGAS KALTINAMAS 
KAIP APGAVIKAS

Chungking. — Chinų ko
munistų dienraštis Naujoji 
Chinija sako, jog Chiang 
Kai-shekas, vidurinės Chini- 
jos valdovas, veidmainiauja 
ir stengiasi juos apgauti. 
Komunistai siūlė sustabdyti 
mūšius tarp komunistinės 
kariuomenės ir Chiang Kai- 
sheko tautininkų armijos. 
Chiang Kai-shekas pareiškė, 
kad ir jis norįs sustabdyt 
pilietinį chinų karų. Tuo 
pačiu laiku Chiang Kai-she- 
ko armija puola chinų ko
munistus Jehol provincijoje 
ir užėmė Cahoyang miestų.

KAREIVIŲ SĄJŪDŽIAI
’ 'NU j

Maniloj tuzinai tūkstančių
Amerikos kareivių demon
stravo; protestavo, kad jie 
negrųžinami namo. *

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

Negras Gubernatorius.
Prez. Trumanas paskyrė 

negrų teisėjų Wm. H. Has- 
tie kaip Virgin salų guber
natorių.

šį pirmadienį prasidės 
plieno darbininkų streikas.

200,000 Elektrininkų 
Streikas Prasidės 
Sausio 15 Dieną

Sovietų Žmones Gailisi Didžio 
Amerikos Rašytojo Dreiserio

Los Angeles, Calif. —Ta- ties£ sako: 
po palaidotas Theodoras 
Dreiseris, vienas didžiausių 
amerikinių rašytojų. Tarp 
jo grabnešių buvo žinomas 
filosofinis rašytojas Will 
Durant, Charles Chaplin ir 
leitenantas Geo. Smith.

(Dreiseris buvo Ameri
kos Komunistų Partijos na
rys. Jis ne tik rašė, bet ir 
kovojo, pav;, už Tomo Moo
ney paleidimų iš kalėjimo, 
už Sacco ir Vanzetti gyvybę 
ir prieš mirties nuosprendį 
Scottsboro negrams jau
nuoliams.)

Nikolajus Tichonovaš, So
vietinių ’Rašytojų Unijos 
pirmininkas, atsiuntė iš 
Maskvos apgailestavimo te
legramų dėl Dreiserio mir-

“Theodoro Dreiserio mir
tis buvo didelis smūgis 
mums visiems. Šį žymų ra
šytojų mylėjo visi sovietinių 
skaitytojų sluoksniai.

“Laidodami T h ę odorų 
Dreiserį, mes laidojame ne' 
tik didį rašytojų, bet pasi
žymėjusį progresistų, So
vietų Sųjungos draugų ir 
kovotojų (prieš fašizmų ir 
visokių reakcijų. Sovieti
niai rašytojai visuomet at
simins Theodorų Dreiserį.”

Dreiserio apgailestavimus 
taip pat atsiuntė Vladimi
ras Kemenovas, sovietinės 
Kultūros Ryšių Draugijos 
su Kitais Kraštais pirminin
kas ir Samuelis Maršakas, 
tos organizacijos literatūros 
skyriaus vice-pirmininkaų.

New York. — CIO Elek
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unijos ta
ryba paskelbė savo 200,000 
narių streikų nuo sausio 15 
d. Streikas atkreiptas prieš 
Westinghouse, General El
ectric kompanijas ir prieš 
General Motors elektros 
skyrių.

Unija reikalauja pridėt 
darbininkams po $2 algos 
per dienų. General Electric 
siūlė tik 10 nuošimčių prie
dų.

Sykiu su streiko skelbimu 
CIO unija ragina kongresų 
ištirt elektros kompanijų 
sumoksiu; sako, jos tyčia 
sulaiko dirbimų radijų, 
skalbiančiųjų mašinų, prosų 
ir kitų elektrinių prietaisų. 
Tuo suokalbiu elektros 
kompanijos stengiasi pri
verst valdžių pabrangint 
elektrinių dirbinių kainas.

Sudužus traukiniui Dur- 
hame, Anglijoj, užmušta 10 | 
žmonių.

ORAS - Bus šalčiau. J
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Prezidento Kalba.
Sausio 3 d. prezidentas Trumanąs kal

bėjo į piliečius. Ši jo kalba yra taikoma 
kongreso nariams, kurie po švenčių su
sirinks į posėdžius.

Prezidentas reiškė nusiminimą dėl 
Streikų bangos, nurodinėjo, kad streikai 
kliudo pagaminimui reikmenų. Karo lai- 
ku gyvenimo reikmenų gaminimas buvo 
apribotas. Dabar jų labai reikia, labai 
stoka.

Bet prezidentas, nors šį kartą ir nesu- 
vertė visos bėdos už streikus ant darbi
ninkų ir darbo unijų, ką jis padarė gruo
džio pradžioj, siūlydamas “30 dienų strei
kų užšaldymą”, bet aiškiai nenurodė 
Streikų kaltininkų kapitalistų, kurie at
sisako išpildyti teisingus darbininkų rei
kalavimus. Jis* įtikinėjo, kad kongresas 
turi pravaryti “30 dienų streikų užšaldy
mą”, kas, kaip žinome, yra nukreipta 
prieš darbo unijas ir prieš darbininkus.

Prezidentas kritikavo kongresą, kodėl 
iis neveilda, kaltino darbininkų vadus, 
būk jie klaidingai perstato jo “30 d. už
šaldymo streikų” pasiūlymą, įtikinėjo 
darbininkus, kad tas jo pasiūlymas ne
turįs nieko blogo, kad nesą noro atiinti 
dąrbipinkų streikų teises ;4 pasisakė prieš 
General Motors Co., kuri atsisakė bend
radarbiauti su faktų surinkimo komite
tu; apeliavo į piliečius, nurodydamas da
bartines padėties blogas pasekmes ir nu
rodinėjo, kad šalis susidūrė sū daugeliu 
keblumų; kad reikia mažiausiai apie 
5,000,000 naujų gvvenimui namų, o jie 
nėra statomi sparčiai. Jis nurodė, kokios 
vūtų blogos pasekmės, jeigu šalyj išsi
plėstu infliacija. Jis sakė, kad 1946 me
tai “bus sprendžiami metai”. Jis sąkė, 
kad ir pirmesni jo pasiūlymai — užtikri
nimas visiems darbo —yra kongrese už
puvę.

Prezidentas kritikavo, neįvardinda- 
mas, -‘at$kirus žmopes”, turėdamas 
mintyj kongresmanus. Mažai lietė tarp
tautinius klausimus. Nurodinėjo prie ko
kių blogybių atvestų, jeigu naminiai rei
kalai nebūtų tinkamai išrišti. Atrodo, 
kad jįą bando mobilizuoti piliečius už sa
vo pasiūlymus, bęt vyriausiai ragino bū
simą kongresą spręsti klausimus ir kvie
tė Ameriko liaudį daryti masinį spaudi
mą į kongresmanus ir senatorius.

Reikia Pasimokyti iš Stamfordo
Ketvirtadienį Stamford Conn, darbi

ninkai ir piliečiai dar kartą parodė, kad 
jie kovos už savo konstitucines ir demo- 
kratin. teises. Streikuoja 3,000 darbinin
kų Yale & Towne išdirbystėj. Valstijos 
gubernatorius R. Baldwin pasiuntė į

žytų streikierių pikįetą. Tai pasirnūjimas 
prieš darbininkų teises.

Yale & Towne Co. darbininkai priklau
so prie Amerikos Darbo Federacijos. Šį 
gubernatoriaus streįklaužišką žygį tei
singai įvertino ĄDF i? CIO vadai ir visi 
Stamfordo piliečiai. Sausio 3 dieną iš
šaudė visus kitus darbininkus į simpati
jos streiką, i protestą prieš gubernato
riaus pasielgimą. ;

Turčiai, kaip ir gubernatorius, manė,

amento atstovas Mr. Gąston, per ke
lias valandas diskusavo, planavo ir siū
lė “magiškus planiw”, taip padaryti, kad 
ir dirbtuvės būtų “atdaros”, tai yra ne- 
unijinės, ir kad “unijos būtų pątenkin*

3rdo darbininkai ir piliečiai, kurie 
nčiais pradėjo ripkįis prįe City 
į aikštę. Jie rinkosi su muzika, ne- 
ąkątus, šaukiančius prieš kapita-

..... .... ........... ., „„ ,, i;;1.,1,11!',,1 'I1

žygį, PHeš valstijos policijos naudojimą 
streikų laužymui. Stręikieriai sulaikė 
fabrikus, sulaikė visą komunikaciją; už
sidarė krautuvės ir valgyklos.

Vįęni sako, kad susirinko 10,000, kiti 
20,000 demonstrantų! Išstojo ADF, CIO

Laisvš—Liberty, Lithuanian Daily Pirmadienis^ Sausio
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ir kiti darbininkų vadai su prakalbomis. 
Jie v sakė, kad Sfamfordo, kaip ir visos 
Amerikos darbininkai, apgins savo tei-

Šis/St'atnfordo darbininkų vieningas 
išstojimas yra pęrsęrgėjimąs reakcinin
kams visoj Amerikoj. Jeigu Stamfordo 
darbininkai tą galėjo padaryti, tai tą 
padarys New Yorko, Chicagos, Detroito, 
Clevelando, Pittsburgh ir kitų miestų 
darbininkai — visos Amerikos demokra
tinė liaudis, jeigu turčiai ir valdininkai 
ir toliau kėsinsis ant jos teisių! Ameri
kos piliečiai nuoširdžiai kovojo prieš hit
lerišką; barbarizmą, kad . apginti žmonių 
‘— liaudies teises, apginti demokratiją, • 
tai jie pepąvelins atskiriems elementams 
naikinti demokratines ir konstitucines 
žmonių teises Amerikoj.

Streikų Banga
Jungtines Valstijas purto darbinin

kų streikų bapga ir galima laukti, kad 
ji dar padidės. Čia nėra nieko nuosta
baus. Karo laiku turčiai darėsi^ milžiniš
kus pelnus; milionais padidėjo jų pelnai. 
Jie įprato, kad fabrikai dirbtų, pelnus 
neštų, o darbininkai būtų ramūs. Karo 
metu darbo unijos, darbininkai ir dar
bininkės, atlikdami patrijotinę pareigą— 
gamino karo laimėjimui reikmenis ir 
buvo atsisakę nuo streikų. Jie žinojo, kad 
kiekvienas streikas sulaikytų ginklų ir 
amunicijos, drabužių ir kitų reikmenų 
paruošimą jų sūnams, broliams ir gimi
nėms, kurie kovojo prieš barbarišką hit- 
lerizmą ir fašizmą. Todėl, nepaisant, kad 
pragyvenimo reikmenys daug pabrango, 
gyventi buvo sunkiąu, bet jie dirbo ir ne
streikavo.

Bet karas pasibaigė. Jį laimėjome vy
riausiai darbo žmonių pastangomis. Net 
patys rambiausi ekonomistai ir tie pri
pažįsta, kad tarpe gyvenimo reikmenų 
kainų ir algų yra didelis skirtumas. CIO 
ir kitos unijos apskaitliuoja, kad tik pri
dėjus prie dabartinių algų 30% galima 
pavyti gyvenimo reikmenų kainas. Jei
gu tai nebus padaryta, tai ne vien dar- . 
bininkai ir jų šeimos labai vargingai gy
vens, bet ir šalyj užviešpataus nedarbas 
— krizis. Aišku, kada juo mažesnės dar
bininkų algos, tuo mažiau jie gali nu
pirkti sau ir savo šeimynai reikmenų, tuo 
daugiau jų pasilieka sandėliuose, tuo 
greičiau sandėliai persipildo ir užeina ne
darbas, krizis.

Dabar New Yorke ir jo apylinkėje 
streikuoja Western Electric Co. 18,000 , 
darbinįnkų. Streikuoja Detroite, S tam- , 
forde ir kitur darbininkai, nes kompa
nijos atsisako išpildyti jų teisingus rei- 
kalavimus. Streikuoja automobilistai, te
legrafistai ir kitų įmonių darbininkai. 
Apie vidurį sausio į streiką išeis United 
Packing Workers 200,000 darbininkų, jei
gu ju algos nebus pakeltos. Sausio 14 
dieną ruošiasi į streiką 700,000 General 
Motors Coc (automobilių gaminimo) dar
bininkų. Numatoma, kad šalyj gali strei
kuoti iki 2,0.00,000 darbininkų.

Turčiąi ir jų spauda bėdą bando su
versti ąnt darbininkų, bet taip nėra. 
Pąrbininkai negalį alkani dirbti, negali 
skurde būti jų šeimos, kuomet kapitalis
tai darosi milžiniškus pelnus.

Paprastai, kapitalistai teisinasi, kad 
jie “negali pridėti”, nes “bankrutas”, bet 
kada darbo unijos reikalauja, kad jie 
atidengtų knygas ir parodytų įplaukas, 
išeigas ir jų pelnus, tai. jie atsisako tai 
padaryti. Tai atsisakė padaryti General 
Motors Co. net ir tada, kada vyriausybė 
to pareikalavo, kada patsai prezidentas 
Trumanas už tai pasisakė. Atsisako to
dėl, kad tas parodytų jų didelius pelnus, 
jų veidmainystę. \ i

Todėl, už streikus yra kalti kapitalis
tai, kurie besaikiai nori krautis pelnus 
ir išnaudoti darbo žmones

LAISVES BAVARAS
t ■ " *
Jvyįke George Washington© Gimtadienio 

S^eptėję. Bns Tris Dienas

Vasario» Feb. 22, 23 ir 24
Jau labai laikas siųsti bazarui dovanų. 
Bązątas bus toje pačioje vietoje, kur 

pernai bįiVo ;

GRAND PARADISE HALL
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Penki is ąstuonių Wiggins’o vaiku išėjo padėti tėvui 
pikjetuoti Detroito majorą Edward J. Jeffries miesto

. salėj. Wiggins ir kiti nariai State, County ir Municipal 
Workers (CIO) buvo nuvykę protestuoti prieš majo
ro pasiūlymą numažinti uždarbius. Trumpinant darbo 
valandas, tMP pačiu mažėja ir uždarbis, jeigu mokes-

< /. •. *4 » *
tis nepakeliąma. ' • \ '

Kas Ką Rašo ir Sako
“ŠUNS KANČIOS IR 

PANIEKINIMAS”
L. Pruseika rašo Vilnyj:
“Kunigas M. Krupavičius, 

dabar esąs Vokietijoj, rašo 
laišką S. Gabaliauskui. 
Krupavičiaus laišką Gaba- 
liauskas paskelbė Lietuvių 
Žiniose.

“Kunigas sako: ’’Argi 
norėtų Dievas mane nuo 
mirties apsaugoti tik tam, 
kad dar'Patirčiau visas be 
tėvynės, bemamų, valka
taujančio šuns kančįas ir 
paniekinimą.”

“Kaip1 makote, kunigas 
Krupavičius lygina savo 
dabartinę būklę prie “val
kataujančio šuns būklės.”

“Bet jeigu taip, tai ar 
jame jau galutinai užgęso 
troškimas būtų žmogum?

“Kodėl jis negrįžta Lie
tuvon, jeigu jis buvo nusi
statęs prieš nacius visu-o- 
kupacijos metu? Jis bent 
pats taip sakosi.”

Taip, kun. Krupavičius, 
kaip ir kiekvienas asmuo, 
pabėgęs į Vokietiją bei Aus
triją, jei tik jis ar ji kri- 
minališkai nenusižengė lie
tuvių tautai, be jokios bai
mės gali grįžti Tarybų Lie
tuvon ir ten gyventi. O jei
gu kuris nusižengė lietuvių 
tautai, tarnaudamas vokie
čiams, tai, žinoma, už tai jis 
ar ji privalo atsakyti.

NESĄ JIEMS RAMYBĖS 
IR AMERIKIEČIŲ 

ZONOJ
Vienas pabėgėlis rašo 

Naujienoms iš Vokietijos, 
kad tūlose (Amerikos Zono
je) pabėgėlių stovyklose ą- 
merikięčiąi ima x iš arčiau 
prisižiūrėti pabėgėliams, ty: 
rinėdajni, kas jie, — kurie 
iš jų buvę SS ir kurie tik 
šiaip sau pabėgėliai, tarna
vę naciams.

Vienoje tokių stovyklų* 
(Eiehstaette) buvo ameri
kiečių suimti ir “į sunkių 
darbų kalėjimą išgabenti”! 
Pasiskaitykit:

“Tuos vyrus tris dienąs 
kalėjime įąikė. Tenais tar
dė, kvo|;ė bet ką gi iš jų 
gąlį pikto išgauti, jei visi

“Suimtųjų tarpe buvo aš- 
tuoni gimnazijos mokyto
jai, trys advokatai, du stu
dentai, šeši vietos stovyk
los lietuvių gimnazijos mo
kiniai, vienuolika buvusių 
Lietuvos valstybės tarnau
tojai, visi baigę universite
tą, vienas gydytojas, vie
nas žymiausių Lietuvos 
architektų, kurio darbais 
galėtų ir USA valstybė pa
sididžiuoti, ir keletas ūki
ninkų.

“Po trijų dienų, kaip nie
ko dėta, visus juos palei
do. Gerai, kad gerai viskas 
baigėsi, o kiek būta skau
daus liūdesio, kiek nera
mumo ir karčių ašarų iš

lieta. Nėra ir čia‘ramybės, 
. o jos už vis labiausiai ti

kėtasi sulaukti iš USA. 
Tai skaudus nusivylimas.

“Spėjama, kad dėl pada
rytų suėmimų, kad ir lai
kinų, ar nebūs tik savo 
pirštų pridėję prieš porą 
dienų čia atsilankę tie pa
saulio naktibaldos. Jie da
bar visur zuja ir tarp 
tremtinių pinkles mezga. 
Jų agentų pilna. Nėra ra
mybės.” (Naujienos š. m. 
sausio 2 d.)

Matot, kas ten darosi! 
Pabėgėliai buvo suimti, į- 
kalinti, z ištirti ir po to at
gal patalpinti į stovyklą. Ir 
taip padarė ne “maskoliai”, 
bet amerikiečiai, kuriuos 
pabėgėliai jau pradeda nie
kinti ir plūsti taip, kaip ir 
“maskolius”. 0 kad šiek 
tiek pateisinti amerikiečius, 
tai prie jų prikergiamos 
“pasaulio naktibaldos”, ir 
baigta!

Netenka nei sakyti, kad • 
pabėgėliuose yra daugybė 
fašistų, nacių, padėjusių vo
kiečiams lietuvių tautą 
smaugti. zNa, ir Naujienų 
bendradarbis, susi rietęs, 
juos teisina, keldamas į pa
dangę, o amerikiečius, ku
rių pabėgėliai dupną ėda, 
smerkia! i

Tikras naciškas, “dūkas”!
Mes tiek galime pasakyti 

tiems ponams (ir Naujie
noms, kurios fašistus-pabė- 
gėlius globoja): iš arčiau 
prisižiūrėję, su pabėgėliais

F. Gnskenąs, Bridgeport, 
Conn., gąvo iš Lietuvos niūh 
savo brolio dukters laišką^ 
rašytą 15 d. liepos, 1945;

Brangus dėde! Sveikimam 
brangus dėde tamsią v ir 
tamstos Šeimą, nor^. męs 
tąmstų, nepažįstam. Mūsų 
tėvelio, tamstos brolio Juo
zo 'Griškėno nebėra. Mirė 19 
d; balandžio, 1942 metais. 
Mirė Kaune, kur buvo jam 
daryta operacija ant vidu
rių. Palaidotas Kaune, nes 
vokiečiai neleido parsivežti 
namo. Mes likome keturi 
vaikai su mama, trys mer
gaitės ir vienas sūnus. Al
fonsas, mūsų brolis, išvykęs 
Rusijon, Kirov miestan, tar
nauja Raudonojoj Armijoj.

Jau praūžė antras baisus 
pasaulinis karas. Baisus 
žiaurumas buvo, net negali
ma aprašytų čja įiat buvo 
frantas, širyintūoŠė arba 
FMjįlčiuos? Rusai buvo Prū
seliuose, o vokiečiąi ant kal
no. Frontas stovėjo 9 die
nas. Sudegino Patilčiuos 
vieno ir antro Širvinskų na
mus. Daug jaunų Lietuvos 
vyrų žuvo per neramius lai
kus.

Mes nuo karo labai nu
kentėjom. Paėmė visus ark
lius, karves, kiaules ir dar 
daug, daug daiktų.; apiplėšė 
trobas, ir taip toliau viską 
naikino vokiečiai. Dabar 
vargingai gyvenam, nėr kas 
žemę dirba, nėr arklių. Kur 
frontas kliudė, tai žmonės 
apiplyšę; o kur nekliudė, tai 
nenukentėjo nei biskio. Vo
kiečiai išplėšė visas lentas 
nuo klėtės lubų, aruodus iš
ardė ir net kai kur.grindis 
išdraskė. Baisu buvo. Vo
kiečiai šaudė žydus. Sako, 
Kaune dar esą bent keli žy
dai, o apie mus nei vieno.

Prašom atrašyti mums. 
Mes tamstos laišką priėmėm 
12 d. liepos.

Sudie, brangus dėde.
O. Griškėnaite 

Trakeliškio vienkiemis, • 
Juodupės valsčius, 
Rokiškio apskritis.

I • “ ' . ' 1' * • • 1 ' •Ar i pagyvenę, amerikiečiai pui-Snd7oTZlS IkiaMsitikins, kad pabėgių 
bę.ncų o su vokiečiais bet įarpe yra dąųg fąSistų-na- 
t ° ių_ endradarbiavimų c- nUgai^binųsių ne vieną 
neturėjo, o juo labiau ne- t&11v£ nilwt.i l
buvo tarnavę bet kokiame 

vokiečių kariuomenės dali* 
nyje. Jų tarpe buvo tokių, 
kurie daug reikalo visą sa*- 
vo gyvenimą turėjo su 
knygomis, mokslo instru
mentais, su arklu, bet ne 
su ginklu, f *' ■ i

atsiskubino man pranešti. 
Kai tavo, Onute, laišką 
skaitėme, nei nepajutome, 
kaip iš džiaugsmo per vei
dus pradėjo byrėti ašarosi

Dabar noriu pąrąšyti, 
kad mes likome sveiki ir 
gyvi. Iš familijos žuvo Di- 
mijonas Petras, Onutės pus
brolis. Aš irgi sunkiai nu
kentėjau, nes netekau vyro. 
Turiu du sūnus ir vieną 
dukterį. Vyriausias Juozu
kas 18 metų, Petrukas turi 
15 metų, o dukrelė Irena -tu
ri 10 metų. Vyriausias sū
nus jau baigia gimnaziją, 
dar liko vienas metas mo
kytis. Antras sūnus irgi no
ri mokytis, bet jau pailso 
piano rankos, vargiai gą|ė- 
šiu leisti, mokytis. Mergaitė 
taip pat mokinasi.
( Apie karo baisumą nega
liu nei apsakyti, ką mes ma
tėme ir praleidom dėl tų 
prakeiktų vokiečių. Kiek 
mes turėjome vargo iškęs
ti!

Dabar dėkojame Dievui, 
kad rusai sumušė prakeik
tus vokiečius ir kad jie dau
giau negalės mučyti žmo
nes. ’

Jeigu gausite laišką, tai 
man parašykite atgal, nes 
aš labai lauksiu.

Sudie.
Kašte Noreikienė. 

Marijampolė.
"J

D. Kajeckienė, Stratford, 
Conn., gavo iš Lietuvos nuo 
savo sesers sekamą laišką, 
rašytą liepos 8 d., 1945:

Sveikinu savo brangią 
mylimą seselę, linkėdama 
geriausios kloties savo gy
venime. Labai dėkojam už 
laišką, kurį nesenai gavom. 
Labai nudžiugom sužinoję, 
kad esat gyva ir sveiką.

Mėš dideliam varge pra
leidom karą. Dabar gyvena* 
me neblogai. Džiaugiamės, 
kad išlikom nuo karo gyvi 
ir sveiki.

Dabar kaip klausėte apie 
Kasiliauskus, tai jie gyvi ir 
sveiki, gyvena toje pačioje 
vietoj Gruzdiškyje. Onutė 
tarnauja paŽ Raseinių kle
boną už gaspadinę. Jie irgi . 
gyvena neblogai. Raseiniai 
labai nukentėjo nuo karo.

Dabar, sesele, vėl man pa
rašykite laišką. Labai links
ma, kad vėl galima laiškais 
susirašinėti. Gal kitą kartą 
daugiau parašysiu. O dabąr, 
brangioji sesute, sakau nuo
širdų sudie.

Domicėlė Barkuvienė
Rupiškių kaimas, 
Raseinių apskr. .

Griškienė, Bridgeport, 
Conn., gavo iš Lietuvos nuo 
savo brolio laišką, kuriame 
tarp kitko rašoma:

Aš jūsų jauniausias brolis 
Petras, kuris dar nepame
nu, kaip mano sesutės išvy
ko iš Lietuvos, sveikinu ju
mis sesute ir švogerėlį ir 
jūsų šeimą, ir linkiu jums 
kuogeriausio gyvenimo.

Mes esame sveiki. Žino
ma, tekp praleisti daug vi
sokių baisenybių, apie ku
rias aš aprašyti negabu. 
Per mus ėjo karo frontas 
du kartus. Teko gulėti ap
kasuose tarp negyvų ir su
žeistų. Aplinkui mus,spro
go granatos ir bombos, 
zvimbė kulkos. O mes gulė
dami slėptuvėse šaukėmės 
visi prie Dievo ir Dievas 
mus išsaugojo ir mes liko
me sveiki. O iš mūsų Mari
jampolės miesto liko tik 
griuvėsių krūvos. Žinoma, 
teko ir man su savo šeimy
nėle nukentėti, nes aš gyve
nau Marijampolės mieste, 
kur ir dabar gyvenu.

Gal kada tpliaus, jei svei
ki gyvi dar būsime, parašy
sime daugiau.

Sudįe.
Petras Derųbinskąs. 

Marijampolė.

Lietuvos pilietį!
<■©,. jeigu taip, tai ar ne 

laikas National War Fondui 
sulaikyti teikimą pabėgė
liams pašalpų? Ar ne ■ lEi- 
kaš suprasti, "kąd ; tiė^pini- 
gai buvo/žmonių sudėti ki
tokiems, geresniems tiks
lams? • .. /■.

O. Griškenienė, Bridge
port, Conn., gavo iš Lietu
vos nuo savo sesers seka
mą laišką, rašytą liepos 14, 
1945:

Didžiai mylimą sesute ir 
švogeri! Sveikinu jumis ir 
jūsų, sūnus ,ir linkiu’ visiems 
laimingo gyvenimo.

Kai gavo brolis Pijus (Pi- 
jušas) laišką nuo jūsų, tuoj

feM<

.1A

$4. ■

fe

profesorius.
visus* ragino sunešti dra-
ir apsiavimų, nurodyda-

Gruodžio 22 . d., reformistų 
bažnyčioje, #506 Mohawk 
Ave., buvo prakalbos reikale 
teikimo pagalbos Sovietų Są
jungos žmonėms. Kalbėjo dr. 
Horn, Johns Hopkins Univer
siteto

Jis 
panų

imas, kaip Sovietų Sąjungos 
[žmonėms, nukentėjusiems nuo 
I karo, šiuo tarpu visko reikia. / 
Jis priminė, jog jis lankėsi So
vietų, Sąjungoj 1918 metais, 
po Pirmo Pasaulinio Karo. ;

M. Janonienė.

Redakcijos Atsakymai
M. Tylūnui. — Kritika per

daug bendra, nieko aiškaus 
nepasakanti, todėl neverta dė
ti ją laikraštin. Bę to, raštas 
khi kur vargiai duodasi įskai-, 
tomas.

Klausiuoiająm 
neaiškus ir skaitytojas n 
prastą, kame dalykas. T 

[nespausdiname.
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Korėja —Jos Gamtos Turtai, 
Gyventojai ir Istorija .

3;
Trijų Didžiųjų Nutarimai 
Maskvoj apie Atominę Jėgą

Riaušės Korėjoje pasku
tinėmis dienomis vėl atkrei
pė pasaulio dėmesį į tą kra
štą.

Korėja yra rytinės Azijos 
šalis, kuri užima Korėjos 
pussalį. Tai apie 150 mylių 
pločio ir 600 mylių ilgio 
pussalis tarp Japonų Jūros 
ir Geltonosios Jūros. Korė
jos Sąsiauris (protaka) ski
ria tą kraštą nuo Japonijos 
salų. Sausumos pusėje Ko
rėja rubežiuojasi Yalu ir 
/Tiumen upėmis su pietine 
Mandžurija, o pačiu šiauri
niu savo kampu sueina su 
sovietiniu Sibiru per kelias 
mylias. Korėja su visomis 
salomis turi 85,246 ketvir
taines mylias ploto ir apie 
25 milionus gyventojų.

Korėja yra daugiausiai 
kaimų kraštas, ypač pieti
nėje savo pusėje, kuri dabar 
amerikonų užimta. Pramo
nė plačiau išsivysčiusi šiau
rinėje Korėjos pusėje, kuri 
laikinai užimta iRaudonosios 
Armijos. Atvadavę nuo Ja
ponijos Korėją, Sovietai ir 
amerikonai ruošia ją demo
kratinei santvarkai ir visiš
kai nepriklausomybei. Jung
tinių Valstijų, Sovietų ir 
Anglijos užsieniniai minis
terial savo konferencijoje 
Maskvoj nutarė globoti Ko
rėją ne ilgiau kaip penke
rius metus, dalyvaujant ir 
Chinijai tame globojime.

Didžiausi Korėjos miestai 
yra sostinė Seoul su 315,- 
000 gyventojų (pagal li939 
metų skaičiavimą), Jei j o su 
119,700, Fusan su 114,000, 
Taikyu su 86,000 ir Čemulpo 
su 54,000 gyventojų. Miestai 
daugiausiai apšepę ir purvi
ni, be sveikatinių įrengimų; 
todėl dažnai siaučia apkre
čiamųjų ligų epidemijos.

Oras
•Korėja bendrai yra kal

nuotas kraštas, ypač šiau
rinėje dalyje, kur kalnai 
siekia 8,000 pėdų aukščio ir 
daugiau.'Oras žiemą šaltes
nis, negu Lietuvoj, o vasarą 
karštesnis. Korėjos klima
tas apskritai sausas ir gy
venti sveikas.

Šiaurinėje Korėjoje yra 
didelių miškų su labai ge
rais statybai medžiais.

60,000 akrų žemės apso
dinta šilkmedžiais (mulber
ry), ir šimtai tūkstančių ko
rėjiečių šeimų užsiima šilko 
medžiagos gaminimu.

Lauko ūkis
Užauginama daug ryžių; 

taip pat auga kviečiai, mie
žiai, pupos, tabakas ir mil
let (sora). Japonai buvo už
draudę paprastiems korė
jiečiams valgyti ryžius, kaip 
“pergerą” jiems maistą. 
Korėjos gyventojų dauguma 
todėl turėjo kasdieniniam 
maistui vartoti pigius mil
let grūdelius, kurie Ameri
koj naudojami kaip paša
ras gyvuliams.

Korėjoj auginama ir daug 
mėsinių gyvulių.

Mineralai
Korėjoj yra daug aukso 

kasyklų, taip pat turtingi 
sluoksniai sidabro, vario, 
švino, geležies, cinko, tung- 
steno, anglies ir grafito. Tų 
mineralų kasyklos apima 
270,000 akrų plotą. Kasyk
las naudojo 15 užsieninių 

kompanijų, tame skaičiuje 4 
amerikinės kompanijos ir 
dar 4 pavieniai Amerikos 
kapitalistai. Japonija nuo 
1916 metų uždraudė svetim
šaliams įgyti naujų leidimų 
Korėjos kasykloms naudoti.

Gyventojai
Korėjiečiai g i m i ningi 

mongolam, mandžūram ir 
totoriam. Jų kalba yra Ura- 
lų-Altajų padermės, kuriai 
priklauso turkų, suomių 
(finų), vengrų ir mandžurų 
kalbos.

Korėjiečiai nuo 14-jo šimt
mečio turi savo raštą-raidy- 
ną, bet rimtesniems raš
tams daugiausiai vartoja 
chiniškas raides - ženklus. 
Tautinė korėjiečių rašyba i- 
ki šiol buvo naudojama tik 
paprastose apysakaitėse ir 
moterų rašomuose laiškuo
se.

Moterys
Moterys Korėjoje paže

mintos ir veik beteisės. Vy
ras, kol nevedęs, laikomas 
“berniuku”. Vedusiam lei
džiama, apart žmonos, turė
ti priguloves. Yra ir lytiniai 
laisvų mergšių luomas vy
rams smaginti. Jos vadina
mos gesang ir uždarbiauja 
panašiai, kaip japonų gei
šos.

Dauguma korėjiečių yra 
“pagonys” — buddistai, ša- 
manistai, stabmeldžiai, tė- 
vų-protėvių dvasių ir gam
tos reiškinių garbintojai, 
konfucininiai ir tam tikra 
dalis krikščionių.

i Istorija
Padavimai sako, kad jau 

1122 metais pirm krikščio
nių gadynės įsisteigus Korė
jos valstybė. 108 metais 
prieš krikščioniškąjį kalen
dorių Chinija užėmė Korė
ją

1592 metais dabartinio 
kalendoriaus japonai įsi
veržė į Korėją. Korėjiečiai 
ir chinai tada po penkerių 
metų išmušė įsiveržėlius 
laukan.

1627 metais mandžurai 
užėmė Korėją. 1894-95 m. 
Japonija kariavo prieš Chi- 
niją dėl Korėjos, kuri po to 
karo buvo paskelbta nepri
klausoma. 1895 m. rudenį 
japonai suruošė riaušes, per 
kurias buvo nužudyta Korė
jos karalienė. Karalius pa
bėgo į Rusijos ambasadą.

1903 metais carinės Rusi
jos didikai gavo leidimą kir
sti pasieninius Korėjos miš
kus. Tuom Japonija pasi
naudojo kaip priežasčia už
pulti Rusiją. Laimėjus tą 
karą, Japonija pasirašė su
tartį ir su Korėjos “impe
ratorium”. Japonai prižadė
jo Korėjai nepriklausomy
bę, užtat “imperatorius” 
turėjo klausyti Japonijos 
patarimų. 1910 m. rugpjū
čio 23 d. japonai visiškai 
užėmė Korėją ir perkrikšti
jo ją į Chosen. “Imperato
rius” buvo numestas nuo 
sosto ir duota jam tik ku
nigaikščio Yi titulas, bet be 
jokios politinės galios. Bu
vęs imperatorius mirė 1926 
m. Jo sūnus^taip pat kuni
gaikštis Yi vedė japonę ku- 
nigaikštaitę ir tarnavo kaip 
Japonijos armijos oficie- 
rius.

J. C..

Duonos mūsų visų dienų... Penki tūkstančiai žydų, pabėgėlių nuo fašizmo lie
kanų teroro Lenkijoj gauna alkanų žmonių porciją, bakanėli duonos dienai per 
4 asmenis.

LAŠAI- APIE PILYPU OKULINSK4, IULIU 
RIMBAUSK/i IR BIČIULIUS

Lašas po lašo ir kiečiau
sią akmenį suskaldo. Na, o 
lašas keno nors panosęje, 
mandagioje kompanijoj pa
statyk to lašo savininką ne
jaukioj paniekos objektp 
padėtyj. Dabar paimkime 
rasos lašą ant kaktuso lapo 
dykumoje; tas lašas dyku
moje paklydusio pakeleivio 
išdžiuvusioms lūpoms bus 
brangesnis už .patį bran
giausią perlą. Visokių, mat, 
yra lašų ir -visaip į juos ga
lima žiūrėti...* * *

Kiekvieno žmogaus nuo
monė kuomi nors skiriasi 
nuo visi^kitų nuomonės. Pa
žįstu Pilypą Okulinskį, ku
ris neturi tikros nuomonės 
ne tik apie lašus, bet ir apie 
abelnas gyvenimo proble
mas; gal būt, del to jis ir 
yra dideliu kryžiokam sim- 
patizatoriu. Be to, dar jis 
yra Smetonos auklėtinis ir 
jo tėvai, kaip ir jis pats, 
Smetonos “karaliavimo” lai
kais, buvo aukštai įvertina
mi. Norėtųsi įvarvinti Pily
pui bent vieną lašą proto į 
makaulę ir gal tada būtų 
galima su juo inteligentiš
kai pasikalbėti. Dabar jis 
savo locnos nuomonės netu
ri ar nenori turėti. Vieną 
tik tikrą nuomonę jis turi,

KEISTI PRAEITU METŲ NUOTIKIAI
žaibas Nuėmė Arklio 

Patkavas
Perkūnijai siaučiant Well

sville, N. Y., žaibas smogė į 
ūkininko Melvino Fantono 
arklį. Nuo visų keturių ark
lio kojų nulėkė patkav.os 
(pasagai). Arklys tik laiki
nai buvo prisvaigintas, bet 
nesužeistas ir tebegyvena.

Du Traukiniai Neužmušė 
Automobilisto

Kansas City, Mo., beva
žiuojant Crystalui Farris’ui 
automobiliu skersai gėležin- 
kelio bėgių, lokomotyvas 
prabėgdamas visiškai su
daužė . automobilį. Automo
bilio vairuotojas buvo išme
stas laukan ir nukrito ant 
šalutinių bėgių, kuriais tų6 
tarpu važiavo kitas trauki
nys. Traukiniui pravažia
vus, Farris buvo rastas be
gulįs tarp bėgių tiktai bis- 
kį apdraskytas, bet šiaip n£) 
sužeistas.

tai gerą nuomonę apie sa
ve, ir tos nuomonės tvirtai 
laikosi.

Man draugaujant su Pi
lypu, priėjau išvados, kad 
iš to negali išeiti nei man, 
nei jam naudos. Dar toliau: 
nusprendžiau, kad patyri
mas, negalintis jo ar manęs 
padaryti geresniais, padaro 
mus blogesniais. /* * *
' Betgi su Pilypu visai ry
šius sutraukyti negalima, 
nes su juo reikia susidurti 
kas dieną, einant gyvenimo 
ir darbo pareigas. Mus riša 
dar net ir draugiškumo ry
šiai nuo to laiko, kuomet 
vieną kartą mums teko ap
siginti nuo bendro mūsų a- 
biejų priešo. Visgi, jei man 
reikėtų pasirinkti, tai aš 
pasirinkčiau tą buvusį .prie
šą, kuris nustojo man daręs 
žalą, vietoj tokio draugo, 
kaip Pilypas, kurio draugiš
kumas dėl manęs yra abejo
tinas. ** *

Vieną kartą teko su Pily
pu išsikalbėti apie Tysliavą, 
Grigaitį, Strazdą, Bagočių 
ir kitus du syk kryžiuotus 
kryžiokus. Jis manęs, paga
lbaus, klausė:

“Dėl ko, tu manai, tie

Ožys Išgydė ūkininką
Mexico, Mo. •— Pirm 17 

metų čia buvo sužeistas’ūki
ninkas William Ware. Nors 
sužeidimas buvo sugydytas, 
tačiau ūkininkas negalėjo 
sulenkt vienos kojos per ke
lį. 1945 metais tas ūkininkas 
vaikščiojo po ganyklą, ku
rioj ganėsi j o . ožkos. Jam 
pasilenkus ir kažką nuo 
ganyklos beimant, ožys iš 
užpakalio kad jau davė ra
gais į nelinkstamą jo koją, 
net žmogus ragožium persi
vertė! Jis buvo nugabentas 
į ligoninę ir uz kelių dienų 
parėjo namo su sveika ko
ja.

Zuikys Uždegė Mišką
Chanute apylinkėje, Kan

sas valstijoje, vieno ūkinin
ko lauke buyo suverstas 
pagiryje sausų šakų laužas. 
Ūlaninkas sumanė tą laužą 
sudeginti. Lauže gulėjo įlin-

taip vadinami kryžiokai vi
sur mato vien tik blogą?”

“Ar tik nebus dėl to, kad, 
apart savęs, jie nieko pa
saulyj daugiau neįmato?” 
— taipgi klausimu atsakiau 
Pilypui Okulinskiui.

% sĮ: sjc

Julius Rimbauskas per
traukė mūsų su Pilypu kal
bą, paklausdamas mūsų, kas 
dabar fundys? Neatsiradus 
tam garbingam darbui sa
vanorių,' saliūhininkas pa
samdė valkatas ir mus visus 
gerokai apkulę mandagiai 
išmetė iš saliūno. Už tai tą 
saliūnininką reikia pasvei
kinti, nes mes visi trys nuo 
tada jau tenai neiname ir to 
pasekmėj gauname bent po 
vieną lašą mažiau iš tų la
šų, kurie skaldo mūsų 
sveikatos akmenį.

c -K 'I* 4'

Julius Rimbauskas, beje 
yra panašus mūsų Hudsono 
upei. Jis nėra panašus Hud- 
sonui tuomi, kad jis būtų 
platus ar gilus. Netgi ir ne 
dėl to, kad jis būtų prisipy
lęs daug lašų: jo panašumas 
Hudsonui tame, kad jis se
niau buvo geras, grynos są
žinės ir grynų darbų žmo
gus; kaip ir Hudsonas, Ju
lius keliaudamas savo gyve- 

(Tąsa 4-me pusi.)

dęs zuikys. Laužui pradėjus 
degti, užsidegė gulinčio zui
kio plaukai, ir tas nusigan
dęs leidosi sū degančiais 
plaukais į mišką, pataikyda
mas į sausų lapų ir žolių 
krūvą, kurią ir uždegė. Ki
lo miško gaisras. Iki suvy- 
kę apylinkės ugniagesiai 
gaisrą užgesino, išdegė 270 
akrų miško plotas.

šuva Peršovė Kareivi•»
Pedro mieste Californijoj, 

kareivis Michael Zankich 
valė revolverį. Atbėgęs šu
niukas pagriebė revolverio 
makštį ir žaisdamas pradė
jo bėgioti po kambarį. Ka
reivis, padėjęs revolverį ant 
kėdės, ėmė gaudyti šuniuką 
atimt makštį. Šuniukas nu
metęs makštį, griebė už re
volverio. Taip jis ir paleido 
šovinį, kuris sužeidė karei
viui koją.

K. P.

Atominės jėgos klausimo |atras galimais. Komisija y- 
svarstymai buvo rišami su pač duos tam tikrus pasiū- 
klausimu dėl to, kad Jung
tinių Tautų visuotinis susi
rinkimas įsteigtų tam tikrą 
komisiją. Sovietų'Socialisti
nių Respublikų Sąjungos, 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų ir Didžiosios Britanijos 
užsieniniai ministerial suti
ko patarti visuotiniam 
Jungtinių Tautų susirinki
mui, kad Jungtinės Tautos 
įsteigtų komisiją, kuri svar
stytų uždavinius, kylančius 
iš atominės jėgos atradimo, 
ir kitus su tuom susijusius 
klausimus. Jie sutiko pakvie
sti kitus pastoviuosius Sau
gumo Tarybos narius, Fran
ci ją ir Chiniją, kartu su 
Kanada, kad prie jų prisidė
tų iniciatyvos daryme, kai
po sekamos rezoliucijos įne- 
šėjai pirmajai Jungtinių 
Tautų visuotinio susirinki
mo sesijai 1946 m. sausyje:

Visuotinis Jungtinių Tau
tų susirinkimas nutarė į- 
steigti komisiją, su nurody
tu žemiau sąstatu ir kompe
tencija, spręsti klausimams, 
kuriuos iškėlė atominės jė
gos atradimas ir kiti su 
tuom susiję dalykai.

I. Komisijos Įsteigimas
Visuotinis susirinkimas 

šiuomi įsteigė komisiją su 
nurodymais, išdėstytais sė

II. Komisijos Santykiai su 
Jungtinių Tautų Organais
A. Komisija duos savo ra

portus ir patarimus Saugu
mo Tarybai, ir tie raportai 
ir patarimai bus viešai pa
skelbti, jeigu Saugumo Ta
ryba, taikos ir saugumo su
metimais, kitaip nepatvar
kys. Tinkamuose atsitiki
muose Saugumo Taryba tu
rėtų šiuos raportus perleisti 
visuotiniam susirinkimui ir 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos nariams, taip pat Eko
nominei ir Socialei Tarybai 
ir kitiems Jungtinių Tautų 
organams.

B. Kadangi pirmoji Sau
gumo Tarybos atsakomybė, 
pagal Jungtinių Tautų Čar- 
terį, yra tarptautinės taikos 
ir saugumo išlaikymas, tai 
Saugumo Taryba išleis pat
varkymus komisijai dėlei 
paliečiančių saugumą daly
kų. Šiuose dalykuose komi
sija už savo darbą bus at
sakinga Saugumo Tarybai.

III. Komisijos Sąstatas
Komisijos sąstate bus po 

vieną atstovą nuo kiekvie
nos Saugumo Taryboje at
stovaujamos valstybės ir 
nuo Kanados, kuomet ši 
valstybė nėra Saugumo Ta
rybos narys. Kiekvienas ko
misijoj atstovas gali turėti 
tokius padėjėjus, kokių jis 
nori.
IV. Procedūros Taisyklės

Komisija turės tokį šta
bą kokį tik laikyki- reikalin
gu, ir duos patarimus dėlei 
savo procedūros taisyklių 
Saugumo Tarybai, kuri juos 
tvirtins kaip procedūros da- 
lyką. \

V. NurodymaiTtonisijai
Komisija kuo greičiausiai 

pradės veikti ir tyrinėtiNšį 
klausimą iš visų atžvilgių ir 
laiks nuo laiko duos tokius 
patarimus dėlei jų, kokius 

ly mus sekamais reikalais:
A. Tarp visų tautų papla

tinti apsikeitimą pamatinė
mis mokslo žiniomis tai
kiems tikslams:

B. Tiek kontroliuoti ato
minę jėgą, kiek reikia už
tikrinimui, kad ji bus nau
dojama tiktai taikiems tik
slams;

C. Pašalinti iš valstybių 
ginklavimosi atominius pa
būklus ir visus didžiuosius 
pabūklus, kurie galėtų būti 
pritaikyti masiniam naikini
mui;

D. Įvesti sėkmingas ap
saugas, per inspekcijas ir 
kitais būdais, kad galima 
būtų apsaugoti vykdančias 
šią sutartį valstybes nuo pa
vojų, kuriais gręstų šios 
sutarties laužytojai ir išsi
sukinėtojai.

Šios komisijos darbas tu
rėtų eiti paskirais žings
niais taip, kad sėkmingas 
kiekvieno žingsnio užbaigi
mas išvystytų reikalingą 
pasaulio pasitikėjimą pir
ma, negu sekamas žingsnis 
bus pradėtas.

Ši komisija nesikiš į bet 
kurio Jungtinių Tautų or
gano atsakomybes, bet tu
rėtų duoti patarimus tiem 
9XKanam apsvarstyti, bei
nant jiem savo pareigas pa
gal Jungtinių Tautų čarte- 
rio nuostatus.

(Sugrįžęs iš Maskvos j 
konferencijos, James F. 
Byrnes, Amerikos valstybės 
sekretorius, užsieninis mini- 
steris viešai raportavo, kad 
Sovietai neprašė atidengt 
jiem bet kokias slaptybes, 
kaip amerikonai dirba ato
mines bombas. Bymes, iš 
savo pusės, neišdavė Sovie
tam jokių atom-bombinių 
“sekretų.”)

KONFERENCIJA PADĖ
JO BALKANŲ DEL 

MOKRATIJAI

Trijų DidžiųjųLondon?
užsieninių ministerių kon
ferencija Maskvoj patarna
vo Rumunijos ir Bulgarijos 
demokratijai, kaip rašo Mas
kvos laikraštis Naujieji 
Laikai; sako, dabar negalės 
kiti kraštai kištis į tų šalių 
reikalus, brukdami savo 
“vakar, demokratiją, kuo
met Rumunijos ir Bulgari
jos žmonės pasiekė tikrų 
demokratinių laimėjimų/

• * , •»

Amerikos ir Anglijos už
sieniniai ministerial toji 
konferencijoje nutarė pri
pažint esamąsias Bulgari 
jos ir Rumunijos valdžias, i • • • i • a ii ikai į jas bus įtraukta dar 
po du prieš-fašistinių par
tijų atstovus.

Number go teisme Goe-j 
ringas, buvęs Hitlerio įpė
dinis, sakė, jog jis bendrai 
užgiria Hitlerio politiką vo
kiečių tautai išaukštinti. J

Stockton, Calif.—- Sustrei
kavo gatvių ir parkų darbi
ninkai, reikalaudami dau- | 
giau algos šeštadieniais ir * 
sekmadieniais.
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PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Dabar viltys -buvo dėta 
Į kiaušinį tik padėtą

Laidotuvių
Direktorius

kitam iš mano draugų kry
žiokų proga nelaimingai su
degti begelbstint savo kai
lį, norėtųsi /ir stengsiuosi) 
išlieti ne vieną krokodiliaus 
ašarą jų apgailestavimui.

užkūrė 
būrė.

Bet likimo lemta buvo: 
Pro-naciam ratai užkliuvo.
Nors visas pastangas dejom, 
Bet išperėt negalėjom

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

Anei velliio, nei gegutės, 
Nei muštynės, nors mažiutės, 
Nei apuoko, nei pelėdos, — 
Susilaūkėm baisios gėdos.

o-nacinis blūdo svietas, 
tlerizmo išperėtas, 
žos lošti rolę svarbią, - 
ikštai iškelt savo garbę

toliau. Tai tokie žmonės suda 
ro Stoughtono lietuvių istori

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

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

459 GRAND ST.
(Skersaj nuo Republic Teatro)

Egzaminuojam Akis, 
Rašomi Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

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

Rimbausko gyvenime bu
vo daug nutolimų nuo žmo
niškumo, nuo padorumo. Ir 
tie pobūdžiai atrodo dar di
desniais, nes jie tęsėsi ilgą 
laiką. Jis dar turi vieną y- 
patybę, tai palinkimą prisi
plakti prie švarių, inteligen
tiškų ir draugiškų žmonių. 
Ir tokioje aplinkoje, taip, 
kaip bloga gramatika šva
riam rankraštyje, jo vulga- 
riškumas juo aiškiau Įmato
mas.

Prieš Kalėdas, Kūčių dieną, 
Išgirdom “baisią” naujieną: 
Baigės įtempti debatai, —- 
Susitarė diplomatai!

iltys šviesios pradėj šviesti 
lad tikrai būsim pakviesti 
rie taikos apvalaus stalo, 
pręsti bolševizmui galą.

et kaip metai įpusėjo, 
Tade j jaustis bangos vėjo, 
tarpaus, šalto, taip kaip ledas, 
[et baisu, kas sviete dedas.

Prasidėj pro-naciam bėdos, 
Prastos buvo mūms Kalėdos 
Šventadieniai pas’dabiilę, — 
Šventėm nosis pakabinę.

r sumano, ten nueina, 
D-nacizmui skelbia vainą. 
jkas eina po paralių, — 

neklauso nei karalių.

Kai prie galo metai ėjo, 
Vėl pajutom bangas vėjo. 
Miglps vėl užklojo dangų, 
Sudrumstė ramumą brangų

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

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Tas padarė galą tylai, — 
Ęus kaput pro-hačių bylai. 
Dabar tarsis, eis prie taikos, 
Tas pro-naciam bus ne bąikoš.

Atstovybės mes negausim, 
Nors ir plaukus, nūsifausim. 
Mūsų balsas liks UžgnidužtUš, 
PrO-nacizmas bus palaužtas.

Pradžioj metų daug tikėjom, 
Daug pastangų viskam dejom, 
Nosis labai aukštai rietėm, 
Balius rengėm, ponus kvietėm

Tm-Ember Fuel Co.
496 Grand Street Broo

I 

Telefonas EVergreen 7-1661

Tiek šį kartą sugebiu iš
spausti lašų apie Pilypą, 
Julių, — savo draugus ir 
nedraugus. Jei likimas leis, 
tikiuosi dar daugiau pateik
ti, jei niekas neužprotes
tuos ir neuždės ant šio raš
to savo oficialės antspaudos 
su žodžiu “Nutz!” Visgi, 
jei pasitaikytų vienam ar

VICTORY BOND
DOLLARS HELP jį 
HOSPITALIZED 'TĮ 

WOUNDED VETS

ATEIKITE PASIMATYTI SU GlVIAIS. 1 • 
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit Nuteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų ;pa7 
tArnavimųv? ir kainomis 
būsite patenkinti.

Stoughton, Mass., lietuvių 
istorija graži. Jos grožį suda
ro garbingi lietuvių sūnūs ir 
dukterys. Stoughton, Mass., 
Amerikos lietuviams gerai ži
noma, kaipo progresyvė ma
žytė lietuvių kolonija. Bet ji 
garbinga: 1 advokatas ir agro
nomas, 1 biologas, 1 filosofijos 
daktaras, 1 inžinierius. 1 me- 
nininkas-piešėjas, 2 vaistinin
kai, 8 medicinos daktarai, 4 
chemikai, 6 pedagogai-moky- 
tojai-jos aukštųjų mokyklų ir 
keletas slaugių. Kas aukščiau 
suminėta, tai Stoughtono lietu
vių kultūrinė jauna spėka, ku
ria mes didžiuojamės. Tebū
na pavyzdžiu visiems lietu
viams. z

Dr. Jonas A. Stonkus padi
dina tą mūsų gražią šeimyną. 
Jonas baigė Stoughtono vie
šas mokyklas, Stoughtono 
aukštesnę mokyklą lankyda
mas Jonas buvo žvaigždė tar
pe futbolistų. Kas neatmena 
tų laikų, kuomet nebuvo lygios 
grupės krepšinio sporto visoje 
apylinkėje ? Stoughtonteciai 
laimėdavo ir laimėdavo rung
tynes. čia Jono, kaipo jaunuo
lio, yra daug gražių pastangų 
įdėta į tą sportą.
. Jonas prisirengiamus aukš
tus mokslus ėjo ir baigė Pro
vidence College, Rhode Island. 
Mediciną studijavo Tufts Col
lege, kurią pasekmingai užbai
gė su aukštais pasižymėjimais 
birželio mėnesį, 1945 m.

Dr. Stonkus populiariškas 
ne tik Stough'tone, bet gana 
plačiai, kaip tai: Providence 
College ir Tufts College, kur 
yra daugelio fraternitetų na
rys. Šių žodžių rašytojas gerai 
pažįsta draugų Stonkų šeimy
ną nuo 1924 metų. Tie 21 me
tai man davė progą džiaugtis 
ir didžiuotis mūsų jaunąja 
karta. Ypatingai visados ste
bėjau mūsų pasižymėjusius 
moksle jaunuolius.

Šiandien dr. Jonas A. Ston
kūs eina pareigas Jungtinių 
Amerikos Valstijų laivyne chi
rurgijos departmente, toli sau
lėtos Californijos pakraštyje. 
Nuo savęs ir savųjų geriausi, 
nuoširdžiausi linkėjimai dak
tarui Stonkui, jo pasirinktoje 
profesijoje didelių pasisekimų. 

• Sakoma, kada kalbi ar žiū
ri į kūrinį Mona Lis*, visados 
turi atsiminti Leonardo da

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

Bolševikai svietą margą 
Jau “šokina per kačiargą 
Ko panori, viską daro, 
Ponus iš dvūrų išvaro.

jų, akredituota priimti vete
ranų įgaliojimitš, juos atsto
vauti rinkime mėdžiagos apie 
jų prašymą, jeigu serga, ir 
įteikti Veteranų Administra
cijos “disability rating 
board.” Direktorius arba 
Home Service darbininkas 
Baud. Kryžiaus skyriuje pasi
ruošęs visuomet jam padėti. 
Skyriaus darbininkas išgauna 
reikalingus afidavitus, tega
lės popieras ir kitus dokumen
tus. Direktorius peržiūri Ve
teranų Administracijos rekor
dus, peržiūri įstatymus, kurie 
liečia veterano atsitikimą ir 
pristato viską “rating board.” 
Gali apeliuoti neprielankius 
nusprendimus.

Raud. Kryžius,,teikia pagal
bą veteranams visų karų ir pa
našus patarnavimas teikiamas 
mirusių veteranų šeimoms.

Patarnavimas karei viams 
mūsų ginkluotose jėgose ir jų 
šeimoms reprezentuoja tik 
vieną fazę pagalbos Raud. 
Kryžiaus teikiamos, taikoje ir 
kare, vyrams, moterims ir vai
kams, visų amžių 'ir visose ša
lyse pasaulyje.

MATEUŠAS SIMON  AVICIC S 
Kražiai įrengta susiėjimams vieta

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Auka Lietuvos Žmonėms
Drg. Antanas Lakickas iš 

Coaldale, Pa., lankėsi Shenan
doah ir atvežė baksą dėvėtų 
drabužių pasiuntimui per cen
tro komitetą Lietuvos žmo
nėms. Taip pat draugas La
kickas daug anksčiau aukavo 
sekamai: $11 pagalbai Lietu
vos žmonėms; $4 Apšvietos 
Fondui; $1 Centralinio Archy
vo reikalams. Taipgi pridavė 
$6.50 už Laisvės prenumera
tą. Kadangi mes turime Lais
vės vajininką drg. S. Kuzmic
ką, tai pinigai už prenumera
tą jam perduota.

K. Naravas.

Stonkai, kaip aukščiau pa-r 
žymėjau, veikia mūsų lietuviš
kam judėjime, sykiu ir auklė
jo du pavyzdingus sūnus. Vy
resnysis, Arturas, J. Stonkus, 
dabar biznyje Rhode -Island 
valstijoje. Turi geras pasek
mes. Jaunesnysis, 'dr. Jonas A. 
Stonkus* , užbaigė medicinos 
mokslą, ir kuomet užbaigs 
Dėdės .Šamo tarnybą, ’tada 
praktikuos mediciną.’ .

Garbė Jonui ir Stefanijai 
Stonkums, kad darbo žmonės 
turėjo ..tokius dinamiškus, gi
lius įkvėpimus darbuotis vei
kėjų kadruose ir pavyzdingai 
išauklėti savo sūnus. O Ame
rikos lietuviai teima pavyzdį 
iš to dėl savo vaikų mokini
mo.

Vinci. Mat, jis yra sukūręs tą 
menišką brangenybę. Tai ir 
čia pareiškiau pasidžiaugimą, 
varde Stoughtono lietuvių, 
apie Joną A. Stonkų, M.D. 
Dabar turiu pasakyti žodį ki
tą apie draugų Stonkų šeimy
ną, gerbiamo daktaro Ston
kaus tėvelius.

Jonas Stonkus, Kauno gub., 
Mažeikių apskričio, 'žemules 
miestelio, atvyko iš Lietuvoš į 
Jungtines Amerikos Valstijas 
tiesiog į Stoughton, Mass., 
1910 metais, čia apsigyveno 
ir kūrė gyvenimą darbštumu, 
pastovumu ir teisingumu. Jo
nas apsivedė Stefaniją Demin- 
taitę. Draugė Stefanija Ston
kus — inteligentiška, darbšti 
moteris. Stoughtono lietuviai 
turime . 17 įvairių draugijų. 
Jonas Stonkus prie daugelio jų 
priguli ir yra daug veikęs jų 
sutvėrime, auklėjime. Yra 
daug sykių buvęs taixpirminin
ku, sekretorium, iždininku. 
Tai dar ne viskas, Stoughtone 
1914 metais pirmas lietuviš
kas teatras buvo loštas: “žy
das Statinėje” ir “Užkerėtas 
Jackus.” Po tam stoughtonie- 
čiai yra statę ir savo spėkomis 
sulošę 29 teatrališkus veika
lus. Tarpe lošėjų abudu yra 
gražiai pasižymėję. Abudu, 
Jonas ir Stefanija Stonkai yra 
daug lošę. Nuo 1914 m. teat
rai buvo lošiami pastangomis 
LSS 86 kuopos iki susitvėrė 
gruodžio mėn., 1922 m., tea
trališkas ratelis “Banga.” čia 
irgi Stonkai yra nariais teat
rališko ratelio ir tęsia darba

Amerikos Raud. kryžius su 
28 metų patyrimu padėti ve
teranams ir jų šeimoms pra
dėjo platų piogramą padėti 
buvusiems kareiviams, tuo pa
čiu laiku teikdamas pagalbą 
sveikstantiems kareiviams ir 
visiems užsienyje su mūsų 
dkūpacijoš armijomis.

Raud. Kryžiaus patarnavi
mas veteranams prasideda, 
kada jis - dar uniformoje. Už
sienyje, Raud. Kryžitis jam 
praneša apie jo teises, privile
gijas ir naudas. Centruose ir 
ligoninėse, čia ir užjūryje, 
Raud. Kryžiaus direktoriai ve
teranams duoda patarimų, šio
je šalyje 
jam ir jo

Raud. 
išlavintus 
nu

MATTHEW A.

BVYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

JUSTIN M.

BVYAUSKASjo vietinis skyrius 
šeimai padeda.
Kryžius turi puikiai 
darbininkus Vetera- 

Administracijos skyriuose 
kituose ofisuose šioje šaly

je padėti veteranams įteikti 
prašymus . dėl valdžios pagal
bos. Turi specialius patarėjus 
apdraudos ir apeliacijos reika
luose. Karo ir Laivyno De- 
partmentuose yra apeliacij'ps 
tarybų, kurios įsteigtos Karo 
ir Laivyno Sekretorių, pagal 
GI Bill of Rights. Bite kuris 
veteranas, nepatenkintas savo 
paliuosavimu, gali kreiptis 
prie šių tarybų. Raud. Kry
žiaus patarėjai padės įteikti 
veteranų prašymus ir juos at
stovaus asmeniškai.

Amerikos Raud. Kryžius 
yra viena iš lęelių organizaci-

STRĖNŲ. GĖLOS
Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
paprastą strėnų gėlą. Johnson’* 
Back Plaster! Lengvina skausmą, 
sustingimą, {veržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

■HMMM

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Du milionai francūzų negali būti klaidingi. Čia ma- 
tortiieji m dr šuoja skersai Place de la Concorde, Pa
ryžiuje, laikę vienos valandos streiko,., paskelbto vy
riausybės Įstaigų darbininkų. Jie reikalauja pakelt 
algą 1,000 frankų—mūsiškiais apie $20—per mėnesį.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
’ • ■ I ‘

530 Summer Ave. Newark, N. J

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES - 
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

! GREEN STAR BAR & GRILL

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
nimo vaga, pradėjo darytis 
kas kart purvinesnis. Da
bar jis save jau skaitosi ba- 
gočium. Lašas po lašo jis 
savo kišenius prisilašino dp- 
leriukais, nepaisydamas, ke- 
no prakaitu ar net krauju 
tie doleriukai jam į kišenių 
įvarvėjo. * * *

mMMM
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Pakėlimą

Elizabeth, N. J. ir Apylinkės Lietuviams

Pittsburgh, Pa

Serga K. Kąiris, pirminin
kas LOS 160 kuopęs. Jau guli 
lovoj nuo 23 d. gruodžio. Ser
ga plaučių uždegimu.

“Kada Kaimas Nemiega
Trijų Veiksmu Operetė

Suvaidihs Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. Režisierius—Jonas Juška.
Rengia Lietuvių Darbininkų^Progresyviškas Kliubas, Elizabeth, N. J.

Pirmadienis, Sausio 7, 1946
s: ==ssss

CLEVELANDO ŽINIOS
Laikraštininkai Laimėjo Algų būtų išėjęs, tada būtų smar- 

v kiai pakenkęs reakcininkų 
Cleveland© Citizen laikraš- spaudai, nes iki streikas būtų 

čio redaktorius Walter L. Da- i 
Vis pranešė, kas privertė laik- 
raščįų savininkus pakelti al
gas. Jis aiškina, kad atsisakius 
bosams pakelti algas daugiau 
kaip 14%, liberališkos minties 
žmonės pasiruošė išleisti nau
ją laikraštį ir dėl jo išleidimo 
buvo parūpinta užtektinai me
džiagos, kaip garsinimų, taip 
raštų. Toks laikraštis būtų iš
ėjęs tuo metu, kada būtų bu
vę paskelbtas streikas. Bet 
laikraščių bosams sužinojus 
apie tai, jie atėjo paskirtu lai
ku streiką skelbti ir pasiūlė al
gų pakėlimą iki 26%. Darbi
ninkai reikalavo 30% algų pa
kėlimo, tačiau vėliau priėmė 
bosų pasiūlymą ir tuo būdu 
streikas neįvyko.

Jei toks naujas laikraštis

ėjęs, tai tik tas vienas laikraš
tis būtų , buyęs Clevelande ir 
tuo būdu °, būtų , smarkiai išsi- 
garsinęs, atkreipęs žmonių 
atydą. * ? .

Šuo {kando į Liežuvį j
)

Tūla moteris nuėjo pas są- 
vo kaiminką Mrs. McLaugh
lin, 3207 Clinton Ave., o pas
kui ją nusekė jos šuo. Moteris 
įėjo į stubą, o šuo paliko lau
ke. Tuo tarpu minėtos kaimin- 
kos dukrelė Beverly, 6 metų 
amžiaus, žaidė lauke. Kada ji 
pamatė šunį ir matomai iš 
pykčio parodė jam liežuvį, šuo 
irgi supyko ir pagriebęs už jos 
liežuvio įkando į jį. Beverly 
buvo nuvežta į ligoninę, kad 
sutaisytų žaizdą.

Gaila mergaitės, tačiau vL 
siems liežuvį rodantiems turė-

Šeštadienį, Sausio-January 12
LITHUANIAN LIBERTY HALL

269 Second St. Elizabeth, N. J.
Durys atdaros 6:30 v. v. Vaidinimas 7 v. v.

Įžanga: 85c — šokiams 40c (taksai įskaityti)

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ

IK-v ii
LILLIAN K. BELTE

Marytės, ūkininkaitės rolėje
ALEKAS VELIČKA 
Petro samdinio rolėje

Šios poros susimylėjimas, slaptas romansas ir apsivedimas be tėvų 
žinios, sukelia baisų skandalą, verksmą ir panieką ūkininko Burbos 
šeimoje. Nes tėvai mierijo apvesdinti savo dukrą su turtingu, senyvu 
žiopliu, bet jų pastangos ir viltis pralobti dingsta. Marytė ir Petras 
vaidinime dainuoja daug solų ir duetų. Abu geri aktoriai ir geri dai
nininkai. • ' ,

Antras įspūdingas romansas eina Bronės, vargšės našlaitės su Vitu, 
eiguliu. Daug graudingų vargšų dainelių, solų ir duetų. Šį romansą 
vaidina NELĖ VENTIENĖ su JUOZU JUDŽENTU. Abu geri solistai 
ir geri vaidintojai.

Trečia pora tai ūkininko Burbos su žmona. Vaidina PETRAS GRA
BAUSKAS su NASTE BUKNIENE. Kiek jiems vargo, rūpesčio ir 
griaudžių verksmų pridaro dukters romansas su bernu.

Visas Brooklyno AIDO CHORAS dainuoja daug gražių liaudies 
dainų ir vaidina Lietuvos kaitno jaunimą tautiškuose kostiumuose.

Tai labai įspūdingas veikalas, stačiai jaudina publiką; kurie kartą 
matė jį, nori dar pamatyti. Tad ir elizabethiečiai nepraleiskite šios 
progos, pamatykite ir pasigėrėkite šiaja operete.

LAISVES

BANKIETAS
Didysis Dienraščio Laisves Bankietas

Įvyks Sekmadienį

Sausio-January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St., Brooklyn, N. Y

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

BILIETAS $2.50 ASMENUIUI. ‘
Bilietai jau gatavi, prašome tuojau įsigyti.

PO BANKIETO ŠOKIAI

A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Penkto puslapis
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Waukegan, 111

PHILADELPHIA, PA
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įvyks

daugiai! nebūtuP- p-

Jut

yra paskirta 6 va- 
dieną išbūti pikieto

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

užsimokėti ir 
būti pasiųstos

kvie- 
daly-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

0&£B Comes -to Arfi-tebot- legislation

į*********

Marine), 
ant laivo, 

su moteria

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas ruošia gražų

kp. nariai už- 
padvigubinti 

Kai FINIŠERKOS 
IR RANKU SIUVĖJOS

PRIE GERESNIŲ SUKNELIŲ
LA RUE DRESSES 

550 — 7TII AVE.

NITEKRAFT CORP.
SOUTH JEFFERSON STREET

ORANGE, N. J.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

ha, apart komisarų. Tai niek
šiškas nacių išmislas.

M. Sūnus.

MERGINOS IR MOTERYS
REIKALINGOS 

UŽSIDIRBIMUI $32 I SAVAITĘ 
KAIPO PRADINĖS

1 blokas nuo Northern Boulevard 
stoties. 8th Avenue subvė.

COMMUNITY LAUNDRY
33-60 55th St. Woodside, Queens, L. L

Engine & Clinton

MERGINOS
Patyrusios prie koja minamų presų, lengvas 
sustatymo darbas; arti prie Uaosportacijoe.

U LAN ET CO.. 89 EAST KINNKY STREET,
NEWARK. N. J. MARKET 24878.

________________________________ W

MERGINOS 
Lengvas fabriko darbas džiūlerlų išdirblmo 

fabrike.
MOUNTFORD MFG. CO. '

4Š1 WASHINGTON ST., NEWARK, N. J. 
TREČIOS LUBOS.

(5)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas

6 d. sausio, pas E. Geležauskienę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Visi 
draugai dalyvaukite įr pasimokėkite 
duokles už 1946 m., kad galėtų likti 
garbės kuopa (duoklių mokėjime), 
taip rkaip 1945 metais. — P. Šlekai
tis. (4-5)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ □
Reikia OPERATORKŲ, prie moteriškų koatų. 

Nuolatinis darbas, gera alga. Važiuokite 
Bus No. 12 nuo Penn Stoties.

HOD-ROSĘ COAT CO.. 102 Murray St., 
Newark. N. J. BIGELOW 8-2988.

------------------------------------ --------- £112

MERGINOS, 
EGZAMINUOTOJOS

LENGVAS DARBAS. NUOLAT.
GEBA ALGA. PAKftLJMAI

KARO FABRICS
142 W. 24th St., N. Y. C.

ŠEIMININKE- VIRĖJA
Tinkama, patikima. Atskiras Kambarys.

GERA ALGA
STERLING 3-3916

Telefonuokite Sekmadienj, Pirmadieni, 
' Antradienį.

_____________________________ •___  (7)

ŠEIMININKĖ-VIRĖJA
Jauna, sugabi. Pilnam aptarnavimui. Nuo
savas butas, su Šildymo Ir vėdinimo įrengi
mais. Guolis ant vietos. Šeima "iS 2 suaugu

sių. Reikia turėti visus liudijimus, 
šaukite LAckawanna 4-8275, Fenton.

(X) /

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORES
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
NUOLATINIS DARBAS

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J.

, (34)

Isvė—Lįbeitfy, Lithuanian Daily
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OPEREITORKOS PRIE
SIUVAMŲ MAŠINŲ

SENIAI ĮSTEIGTA IŠTAIGA
52 Savaites į Metus 

GERA ALGA
VAKACIJOS IR ŠVENTĖS 

SU ALGA

tų būti gerą pąnąūką, W 
rodyti liežuvio net ir šuniui, j
CIO S^reilcierių Paramos Va

jaus Fondas Eina Gerai
Clevelando Union Leąder 

praneša, kad stręikierių para
mos fondas gana gerai auga, 
iš kur bus gelbstima General 
Motors ir Murray Ohio strei- 
kieriai.- Toks publikos senti
mentas rodo, kad ji stovi |0Q% 
su streikieriais.' Tas priduoda 
daug ūpo ir pasiryžimo strei- 
kięriams vesti tą sunkią kovą 
pirmyn.

Streikierių paramos fondo 
vajų oficialiai atidarė sekma
dienį tarptautinis unijų prezi
dentas R. J. Thomas ir Albert 
Fitzgerald, kuris atstovavo U. 
E. Uniją. Atidarymas įvyko 
Cleveland Public Music Hall.

Clevelando Industrinių Uni
jų Taryba planuoja uždėti 
discipliną ant tų narių, kurie 
neateina paskirtu laiku į pi
kieto linijas. Fisher Body strei- 
kieriams 
landos į 
linijose.

Diesel
Road yra paskirta po 4 valan
das išbūti pikieto linijoje, o 
jei ne, pksimokėti po tris do
lerius pabaudos.

Yra darbininkų, kurie visai 
nepasirodo pikieto linijose. 
Toks elgesys yra niekas kitas, 
kaip tik sabotažavimas strei
ko.

CIO paskelbė oficialį pra- 
nešiiną, kad ji skaitysis 1942 
metų spalio mėnesio patvarky
mu, kurį NWLB oficialiai pa
skelbę. Jis liečia kompaniją ir 
uniją.

Toks pareiškimas reiškia 
perspėjimą narių, kad jie gali 
susilauktį nepageidaujamų re
zultatų, iai yra gali būti pra
šalinti iš unijos, o tai reiškia 
netekti darbo.

Parbininkai turėtų daugiau 
suprasti negu tiek, kad unija 
tik tada tvirta, jei visi nariai 
gerai laikosi kovos lauke ir re
mia tas kovas. Vieną valdyba 
ar unijos vardas negali kovęs 
laimėti be dąrbįniųkų-narių 
kooperacijos. Visi turime stoti 
tvirtai į unįjos darbą ir širdin
gai reiptį jos vedamą? fcovas.

V. M. D.

Pasimirė Jonas Plukis, apie 
76 metų amžiaus. Ilgus metus 
buvo biznierium. Jau keletą 
metų nesijautė gerai ir biznį 
uždąrė. Iš Lietuvos paėjom iš 
Jonavos parapijos. Paliko mo
terį ir keturias vedusias dukte
ris.

Parvažiavo Jonas Pabartis. 
Jau visai paleistas iš karo tar
nybos (MefrcĮianf 
Buvo inžinierium 
Taipgi jo sūnus
parvažiavo 60 dienų vakacijų. 
Jis tarnauja laivyne ir turi 
“petty officer” laipsnį. Pasi
svečiavęs vėl grįš į tarnybą.

Taipgi Pabarčįo moterių bu
vo nupuolus lipdama ląipfąis 
įr susižeidė. Gulėjo kelias di^r 
nas ligoninėje. Bet dabar jau 
geriau jaučiasi ir parvažiavo 
jiamo.

Kastanto Luko žmona Elz
bieta _ (Lekavičiūtė) 22 d. 
gruodžio susilaukė sūnų, 8 
svarų ir 13 oz., šv. Jono ligo
ninėj. Motina jaučiasi gerai. 
Jau penki metai, kai Lukai že- 
noti. Ąbųdu yra LPS 160 kuo
pos nariai.t , ,

Labąi buvau nusiminęs, ka
da gavau žinią per Joną Ma- 
žukną, kad numirė Jono Ga- 
siuno žmona Elsie (Elzbieta)., 
Ęatrie tik tą liūdną žinią su
žinojo, tai .labai apgailestavo,, 
kad tokioj jaunystėj numirė. Ji 
tiek daug dirbus lietuvių tar
pe Pittsburgh^, o vėliau 
Brooklyne. Joąuį Gąsįunui, jos 
broliui Artūrui ir P. ir A. Nor- 
kams reiškiame didžiausią už
uojautą.

Kuomet piliečiai prašo Kongreso priimti pagerintą 
nedarbo, updraudos įstatymą, ponam kongresmanam 

t tas neįdomu; piliečiai prašo priimti visiems darbo teik
ti bįliu,kongresmahus pradeda imti nuobodulis, o mi
nimum algos klausimu jiems neverta nei galvos kvar
šinti, geriau pasnausti. Bet kada atėjo bilius prieš dar
bininkus, snauda išlakstė, paėmė darbštpmas, net ne
buvėliai per daug sesijų atbėgo į posėdžius.

Kas Naujo Pas Mus
Su naujais metais sugrįžo iš 

karo tarnybos nemažas įkai
čius lietuvių jaunuolių. Seniau 
buvęs tėvų liūdėsis virto dide
liu džiaugsmų. Tūli iš sugrį
žusius pilnai sveiki ii’ turi ge
rus užsitarnąvimo ženklus. 
Dąugelis seniau prigulėjo prie 
draugijų, kliubų, dabar vėl 
įstoja į kliųbųs. Keli kliubai 
padarę kareiviams palengvi
nimus, priima be jokio įstoji
mo į pašalpos,skyrių, kaip tai, 
Phila. Šiaurinės Dalies Liet. 
Republ. Susivienijimas, Muzi
kais Richmondo' Pašalpos 
Kliubas ir So. Pusės Liet. Tau
tiškas Pagalbinis Kliubas. Tai 
gerą progą jaunuoliams tapti 
nariais tvirtų draugijų, kurias 
tėvai sukūrė, o jaunuoliai jas 
turėtų dar sutvirtinti.

šiomis dienomis sugrįžo žy
mus jaunuolis, tai daktaras 
Feliksas Sugintas. Pirm karo 
jis jau buvo gerai pasižymėjęs 
tarpe lietuvių, kaipo labai su- 
gabus gydytojas. Jis buvo 
daktaru kvotėju Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 5-tos 
kp. įr Liet. Republikonų Kliu- 
bo daktaru,'taipgi ir nariu šių 
draugijų. Jis kariuomenėj iš
buvo veik 4 metus, visą laiką 
išbuvo Anglijoje. Jis tarnavo 
aviacijos skyriuje ir buvo dak
taru didelio ligonbučio Ameri
kos kareivių Ąhglijoje. Užsi
tarnavo kapitono laipsnį. Da
bar ilsisi pas savo tėvelius ir 
ne po ilgo pradės darbuotis 
gydyme sergančių. Tai bus vėl 
toje pat vietoje, \ 623 Green 
St. Tėvai smagūs sulaukę svei
ko dąktąro, o philadelpįiečiai 
taipgi smagūs sulaukę drau
giško pątąrėjo ir pagelbėtojo.

Taipgi sugrįžo sveikas drū
tas Edmond Sęoteh, Skočiaus- 
kų sūnus, už^itąrnavęs chief 
officer yeomen laipsnį. Jis 
tarnavo laivyne, dalyvavo 
daugelyj mūšių su japonais, 
bet liko sveiką^. Taipgi sugrį
žo Vytautas Žilinskas, Felik
sas Urlakis ir IZaleskų sūnus. 
Per Naujus Metus buvo atsi
lankęs net iš Kanados, Mon- 
treąlo, lįetuyįs kareivis, An
tanas Saukąs su draugu fran- 
cūzuh kareiviu,Luyehdan.į 
Paug sunkių mūšių pergyve
nęs sų vokięčiąią Frąpęįjos 
fronte, bet ąvęįkas.

Visi kąreiviąi jaunuoliai 
daug ką patyrę ir vargo ma
tę. Dabar laikas viskąj rimtai 
apmąstyti ir dirbti, kad karjj

Kas Dirbama Dėl Pagalbos 
Lietuvai

Jau eina treti metai, kaip 
čia įsisteigė skyrius Liet. Pa
galbos Teikimo Komiteto. Bū
rys geraširdžių draugų ir 
draugių darbuojasi paaukoda
mi savo darbą, kiti su pini
gine parama prisidėjo. Ir štai 
užrąšai rodo, kad per tą lai
ką tik pinigais sukelta $4,- 
059.19. Camdeno draugai, sy
kiu veikdami, sukėlė $121.51. 
Chesterio draugai —$751.57, 
ii’ drapanų pasiųsta iš Chester, 
Pa., virš 3,000 svarų. O phila- 
delphiečiai * yra pasiuntę virš 
penkių tonų drapanų, daug 
naujų it padėvėtų. O kiek nu- 
megsta ,svederių ir kitokių 
mezginių. Taipgi iš tų pačių 
dirbančių dėl LPT Kom. ne
mažai dirbama ir Russian War 
Relief, kas dabar pavadinta 
American Society For Russian 
Relief, Inc. (Jau persikėlė į 
kitą vietą, Broad Street Sta
tion, Room 363, N. E., Corner 
15th & Market Sts.) Ten dau
giausia dirba šios draugės: M. 
Vaidžiulienė, V. Urbienė, J. 
Rimkienė, B. Kavalchiuk, H. 
Merkienė, Paliepienė, Krikšta- 
ponienė, Abraitienė ir Nava- 
linskienė. Vyrų labai mažai Iš 
lietuvių pasirodo. Ir abelnai 
šiam darbe moterys didelę 
daugumą darbo pudirba. Ka
žin kodėl Philadelphijos lie
tuviai vyrai tiek sutingę ar su
vargo, ar nuseno, ar save taip 
užjaučia, bijo, kad nepavarg-

Labdarybės darbe mote- 
vyrus pralenkia. Bet, vy- 
ręikėtų nepasiduoti. . Ar 

prie stalo, ar prie baro,

tų? 
rys 
rai? 
tai
vyrai pirmaeiliai. Taip ir dėl 
gelbėjimo Lietuvos', vyrai, 
dirbkime pirmose' eilėse.

Paskiausiu laiku drabužiu z *
pridavė sekami geradėjai: S. 
Mačėnas, Gaspariunai, P. ir 
A. Griciunai. A. Smitas, J. Ba
ranauskas, M. Vogonienė, Ab- 
rąitienė, P. Valantienė, J. 
švėgždis, ’, N. , Mitchell, M. 
Struogienė, E. Balnis, Dau- 
lianskienė ir R. Behmer. čia 
jau negalima suminėti kiek
vieną aukotą daiktelį. Bet tai 
didelės vertės aukos. Drapa
nos mažai nešiotos, gerai iš
valyto^; Tai yra labai naudin
gos dėl suvargusių, drabužių 
neturinčių. Jų vertė didelė. 
Lietuvos žmonės bus dėkingi 
aukotojams. Mes tą išgirsime.

Lietuvos priešai ir rėmėjai 
lietuviškų nacių leidžia paska- 
lus, būk mūsų.1 sųrįrfktų dra
panų niekas Lietuvoje negau*

ALDLD 140 Kuopa Paaugs 
Šimtą Nuošimčių 1946 Metais 

Nuo sausio 1 d., 1946 m., 
prasidėjo rinkliava duoklių 
140 kp., L.L. Draugijoje. Jau 
pilnai už visus metus užsimo
kėjo 5 nariai. Meldžiu narių 
nesivėluoti, nes turim pabai
goje šio mėnesio būtinai visi 
nariai pilnai 
duoklės privalo 
Centran.

Veiklesni 140 
sibrėžė šiemet
nariais savo 140 kuopą, 
kurie ryžtingesni nariai pasi
žadėjo net patrigubinti, nes 
jiems patiko'žurnalas “Šviesa” 
ir knyga Bernardo Gavelio 
Klaida.

Na, ką manote, gerbiamieji 
ir gerbiamosios, kad šiais me
tais stvertumėsi ir papildytu
me mūsų savišvietos organi
zaciją iki 10,000 narių. Wau- 
keganiečiai 140 kp. tikrai į 
mėnesį-kitą padvigubins savo 
kuopą, o gal ir patrigubins, 
nes stoja darban toki garbės 
piliečiai, kaip Antanas Petkus, 
Jonas Paulauskas, Frank Kri- 
siūnas ir kiti.

Tad pasirodykime apčiuo
piamu darbu ir būkime pavyz
džiu kitoms ALDLD kuopoms.

Dt*. A. L. Graičūnas,
ALDLD 140 kp. fin. sekr.

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

LDS 115 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 9 d., 8 v. v. po 344 Palisade 
Ave. Bus nominuojama Centro val
dyba. — K. A. B., sekr. (5-6)

ELIZABETH, N. J.
LDŠ 33 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 9 d., 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Draugai, dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes bus Centro Valdybos 
nominacijos. — V. K. Sheralis, sekr.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks sausio 9 d., 8 v. v., 318 Broad
way. Susirinkime reikės aptarti 
svarbių reikalų. Vienas iŠ jų yra 
dienraščio Laisvės metinis parengi
mas, kuris įvyks 20 d. sausio. Kad 
sėkmingiau prie jo prisirengus, kvie
čiame ir draugus dalyvauti. Po susi- 
rinkirno turėsime arbatos ir draugiš
ką pasikalbėjimą. — H. T. (5-p)

W ATERBURY?CONN.
Laisvės skaitytojų susirinkimas 

įvyks sausio 9 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Tad kviečiame visus Waterburio 
ir iš apylinkės skaitytojus dalyvauti, 
nes susirinkime dalyvaus Laisvės gas- 
padorius P. Buknys. Galėsime jam 
duoti ir klausimus, padiskusuoti visus 
.trūkumus, todėl priimkite šį pakvieti
mą ir dalyvaukite. — Kom.

vaka
rą — bus suvaidinta 3-jų veiks, ope
retė KADA KAIMAS NEMIEGA. 
Vaidintojai - dainininkai Aido Cho
ras ir jo mėgėjai ši Brooklyn, N. Y. 
Bus sausio 12 d J Lithuanian Liberty 
Hali, 269 Second Street. Durys at
daros 6:30 v. v. Vaidinimas 7 v. v. 
Įžanga 85c. Šokiams 40c. šokiams 
gros gera orkestrą, širdingai 
čiame vietinius ir iš apylinkės 
vauti. — Rengėjai.

OPERATORĖS
SINGER MAŠINŲ 

Patyrusios.
Nuolatinis darbas. Gera aitra.

BRILLIANT SPORTSWEAR CO.
372 Classqn Ave., Brooklyn.

MOTERYS
OPERAVIMUI STEM MAŠINA ŠVIESIOJE. 

ŠVARIOJE DIRBTUVĖJE.
GERA ALGA

APRŪPINAMA TRANSPORTACIJA
DĖL PASITARIMŲ. ’ |

TELEFONAS ELIZABETH 3-0663
(«)

MERGINOS 
JAUNOS MOTERYS 
REIKALINGOS

GERAI APMOKAMAM DARBUI NUO KAVALKŲ
FULPER POTTERY CO. 

New York Avenue 
TRENTON, N. J.

------------------------------- —
VALYTOJOS, , Ofisinių Namų. Nuolat. 135 

Kreipkite tarp 4 Ir 6 P.M.
INGE, 59 Pine St., New York City
/ 1 .., . ' -..Al

NOTICE Is hereby given that License No. , 
GB 11142 hue been issued to the utiderrighed 
to' sell beer ut retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Throop Avenue. Borough of Brooklyif. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WILLIAMS
442 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1708 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of • the Alcoholic Beverage Control Law 
at 488-90 Lafayette Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY B. LIEBERMAN 
"Lafayette Liquors"

488*90 Lafayette Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5081 has been issued td the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 616 Halsey St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES J. SEXTON. JR.
616 Halsey St., Brooklyn. N. Y.
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Scenoje Tony i^Sally de Mar
co šokėjų tymas, Paul Remos, 
Carl Ravazza, Paul Winchell 
ir kiti.

Tonia (Leda Shtykan) pasiskubina pasiūlyti savo pa
galbą ir simpatiją mažajai draugei Nastenkai (Ninai 
Ivanovnai), kada gyvenimas apsuptame Leningrade pa
sidaro per sunkus mažai mergaitei. Scena iš filmos 
“Once There Was A Girl,’* naujos Tarybų Sąjungos 
filmos, antra savaite sėkmingai rodomos Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

FILMOS - TEATRAI

medžiaginiai. Visos
streikieriams

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

. BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Bolių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais,
KETURtŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willouglj^y Ave.
Tel. STagg 2-8842

Stanley Teatre

Ir toliau teberodoma puikio- 
filma “Once There Was a 

Girl.” Ji šiltai sutinkama žiū
rovų. Teatro lankytojai taipgi 
reiškia pasitenkinimą kita ten 
rodoma filmą “Christmas Slip
pers.”

f

M■

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. VIrglftfa 7-4499
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ALDLD Antro Apskričio 
Metinė Konferencija 
Nedėlioj, Sausio 13

Visi išrinkti delegatais į 
ALDLD 2-ro Apskričio konfe
renciją, kuri įvyks šį nedėldie- 
nj, sausio 13 d., Laisvės na
me, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., būkite prisirengę 
ir atvažiuokite konferenci- 
jon laiku. Pradžia 10-tą vai. 
ryto.

Atsakomingieji delegatai bū
tinai pasiimkite savo kuopos 
duokles pasimokėjimui į ap

skritį. Kuopų sekretoriai irgi 
tuomi pasirūpinkite.

Taipgi yra labai vietoje pri
minti ir tą mūsų apskričio 
kuopų delegatams, kurių kuo
pos turi užvilkę duoklių į ap
skritį. šie laikai yra gan pini
gingi laikai, tai nebūt pro šalį 
užvilktas duokles pasimokėti 
ir pasistatyti savo kuopą vėl j 
gerame stovyje, kaip 
apsimokančios kuopos 
ty.

Turėkite mintyje ir 
delegatų laukia šilti 
džiai: konferencijoj nereikės 
nei šalti, nei badauti; delega
tai gali atvažiuoti net ir su 
šeimynomis.

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Apskričio 
Pirmininkas.

Plėšikai Pas Mūsų 
Kaimynus

Naktį iš sausio 4-tos į 5-tą, 
Marčiukienės name esančioj 
saldainių - šaltainės krautu
vėlėje, 472 Lorimer St., Brook
lyne, buvę plėšikai.

Krautuvytę užlaiko lenkė 
našlė su dukterim, trijų vete
ranų motina, kurių lange per 
daug metų kabojo trižvaigždė 
vėliavukė.

.įėjimui į krautuvę, mato
mai, plėšikai pramušę stiklą, 
per tą skylę pasiekę iš vidaus 
atsirakinti duris ir užrakinto
je krautuvėje šeimininkavę, iš
nešę cigarus - cigarętus ir ki
tas kiek vertingesnes prekes 
bei įrankius.
Paskutinė proga įsigyti lenino 
mitingo tikietus iš anksto

Šaltoka Lova
Dvylikos metų mergiščia 

Virginia Corcoran, 282 19th 
St., Brooklyn, miegojusi tre
čiadienio naktį po krūmokš
niais priešais 691 President 
St., nes bijojusi eiti namo, kad 
išliko iš mokyklos. O mokyk
lon nėjusi dėl to, kad prieš jos 
norą buvusi perkelta iš vienos

Bušo inžinui eksplodavus 
ant Broadway ir 38th St., 
lakstantieji gabalai sužeidė 

kiton. Sakoma, nei šalčio ne-. vieną asmenį, netoli stovėju-
pagavusi. šioj mašinoj ir du praeivius.

■ ■ ■ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Walter Cassel, Metropolitan Operos žvaigždė, sen- 
saciniai gražioje operetėje “The Desert Song,” ateinan
čio j šešiom savaitėm Į miestavą City Center, 130 West 
56th St., New Yorke.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas Prašo Talkos

4 z

Gale pereitos savaitės gau
tas didokas siuntinys drabužių 
nuo Chicagos LPTK ir smul
kesni siuntiniai iš kitų vietų. 
Penktadienio vakarą atėję 
centran, radome nepraeina
mai užkrautą.

Visi gerieji mūsų talkinin
kai prašomi ateiti į darbą šio 
pirmadienio vakarą, 
tą, 417 Lorimer St., 
ne.

Taip pat prašome
sur smarkiau padirbėti Lietu
vai paramos rinkime. Organi-

Ragina Pataisyt N. Y 
Valstijos Įstatymą 

Mažumą Naudai 
Nacionalės Advokatų Gildi

jos New Yorko skyrius atsi
šaukė j New Yorko Valstijos 
Seimelį liberalizuoti rinkimų 
įstatymą, kad mažosios parti
jos ir grupės taipgi turėtų pro
gos išrinkti atstovus pagal jų 
gaunamą nuošimtį balsų.

Jonui Gašlūnui, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tro sekretoriui, reiškiame už
uojautą dėl mirties jo žmonos 
ir mūsų visų drauges Elzbietos 
Gasiūnienės.

LDS 50-ta Kuopa,
So. Brooklyn, N. Y.

Samuel Gunn, 34 m., sulai
kytas teismui be kaucijos. Jį 
kaltina nustūmus kitą vyrą ant 
sub vės bėgių 135th St. stotyje, 
New Yorke. Atėjęs ekspresas 
nustumtąjį suvažinėjo.

Komunistams 
Rėmėjams

Komunistai, kaip žinome, 
yrą uoliausiais darbininkų ko
vų rėmėjais pikiete ir visur. 
Šį kartą norime paremti strei- 
kierius
kuopos renka 
paramą maistu ir kitkuo. Tą 
viską suneš į Gardene įvyk
siantį Lenino mitingą 15-tą. •

Lietuviai prašomi savo do
vanas streikieriams atnešti į 
Lietuvių Komunistų Kliubo su
sirinkimą sausio 8-tos vakarą, 
419 Lorimer St. Komitetas.

zacijų metiniai susirinkimai, 
metinių raportų ruošimai, 
dienraščių vajai ir kiti pirm 
švenčių susikuopusieji .darbai, 
paėmė daugelio veiklių drau
gų daug laiko. Tiems darbams 
praėjus, tikimės, jie ir vėl ga
lės įdėti daugiau laiko į Lietu
vai pagalbos teikimo darbą. 
Tačiau neatsidėkime ant tų, 
kurie viską dirba. Dirbkime 
visi, nes Lietuvai pagalba dar 
labai reikalinga.

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas.

Paskubusioji 82-ra Di 
vizija Maršuos 

Parade 12-tą
Sausio 12-tą įvyksiančiame 

armijos parade,. New Yorke, 
paradui vadovaus paskelbusio
ji Eighty-second Airborne Di
vision. Ji maršuos pirmoji. Po 
jos, žinoma, seks grupės ve
teranų iš kitų armijos dali
nių.

Tos divizijos 8,800 vyrų su
grįžo iš Europos laivu Queen 
Mary. Ją pasitiko maj. gene
rolas James M. Gavin ir ma
joras LaGuardia. Majoras su 
divizijos oficieriais jau turėjo 
pasitarimą pasiruošti paradui.

Draugus Malinauskus 
Apiplėšė

Pereitą ketvirtadienį Onai 
Malinauskienei išėjus į pašal- 
pinių susivienijimų susirinki
mus, sūnui taipgi išėjus su 
reikalais, Antanas Malinaus
kas buvo namie pats vienas. 
Malinauskai yra gyvenamo 
apartmento gaspadoriais (Su- 
perint.). Kam nors paskambi
nus, jis atidarė duris, paklaus
ti, ko reikia. Prieš jį stovėjo 
gražiai apsirengę du jauni vy
rai. Persistatę esą atsiųsti iš 
policijos inspektoriai apžiūrė
ti bildingą, parodę tuo tikslu 
išduotą neval liūdymą-įsaky- 
mą. Juos įleido.

Kartą atsidūrę viduje, vy
rukai atstatė į jį revolverius ir 
įsakė tylėti ir atiduoti pinigus. 
Jis atsakęs, kad tuo tarpu pi
nigų neturįs. Netikėdami, jį 
pastatę kampe, o patys, jį pri
dabodami, išgriozdė butą. Su
radę šeimos pasidėtų $135, 
kuriuos Malinauskai buvę pa
silikę namie pirkimui Laisvės 
namo Šerų ir kitiems bėga
miems reikalams. Pagaliau ra
dę ir vėliausia sumokėtų ren- 
dų pinigų apie $180, išsinešdi
no. Greta nuostolio, tas prie
tikis juos smarkiai sukrėtė.

Malinauskai, buvusieji mi- 
nersvilliečiai, gyvena - dirba 
2195 E. 22 St., Brooklyne.

R.

Negrai Nepatenkinti 
Skyrimu Viršininkų
Majoras O’Dwyer susilaukė 

kritikos iš Al Jett, Nacidnalio 
Negrų Kongreso vietinės tary
bos pirmininko, dėl nepasky- 
rimo negrų į savo 31 nario ka
binėta. Jis sakė:

“Po Mr. O’Dwyer’io puikių 
prakalbų prieš diskriminaciją 
New Yorko mieste, mes esame 
skaudžiai nusivylę jo nepa- 
skyrime negro nei vienon va
dovaujančiu pozicijon jo ad
ministracijoj.” Jis sugestavo, 
kad majoras tą klaidą dar ga
lėtų atitaisyti paskyrimu va
do vau j Amo negro į miesto 
švietimo Tarybą.

Negrai turi pamato nepasU 
tenkinti. Jie yra viena iš skai
tlingiausių tautų New Yorko 
mieste, labai reikšminga gru
pė miesto gyvenime.

Paskutinė Proga Įsigyti 
Lenino Mitingo Tikie

tus iš Anksto
Leninui paminėti masinis 

mitngas įvyks sausio 15-tą, už 
savaitės, Madison Square Gar
dene. Bet perkami iš anksto 
tikietai turi būti įsigyti ne vė
liau šio ketvirtadienio.

Lietuviai visuomet skaitlin
gai dalyvaudavo tuose mitin
guose. Tikimės, kad juo la
biau jiė skaitlingai • dalyvaus 
šiemet. Klasiniai sąmoningi 
darbininkai įvertina Leniną, 
tarptautinės darbininkų kla
sės vadą, mokytoją. Tačiau 
šiais laikais ir kiti žmonės la
biau įsvarbina tą faktą, kad 
jo įsteigtoji Tarybų Sąjunga 
buvo viena iš žymiausių pa
saulyje pajėgų sumušime fa
šizmo ir yra stipriausiu kerti
niu akmeniu įsteigimui pasto
vios taikos.

Lietuvių patogumui, Letuvių 
Komunistų Kliubas yra paė
męs tikietų parduoti iš anks
to. Gaunami pas valdybą ir 
kai kuriuos narius. Įsigykite 
pirm 10-tos, nes tą vakarą li
kusieji turės būti sugrąžinti.

L. K. N.

Gale pereitos savaitės 
kėši Brooklyne draugas 
cas Krasnickas iš Waterbury, 
Conn., tos kolonijoj lietuvių 
ilgametis darbuotojas, Laisvės 
skaitytoj aš ir rėmėjas. Svečias 
dalyvavo LDS 1-mos kuopos 
susirinkime. Atsilankymo pro
ga apdovanojo dienraštį Lais-

Lietuvos 
Pagal- 
aukojo

Pereitą ketvirtadienį 
si Antanas Mureika, 
bridgeportietis ir brooklynie- 
tis, dabar apie metai laiko dir
bąs ir gyvenąs Ithaca, N. Y. 
Ten, sako d. Mureika, Lietu
vos pagalbai jokio veikimo nė
ra, netenka jame dalyvauti, 
jam aukoti. Ąprokavęs, kad 
Brooklyne gyvendamas jis bū
tų po dolerį, po kelis išauko- 
jęs per pusmetį nemažą su
mą, aukojo Lietuvos paramai 
$20. Kožnu ^tsilankymu 
palieka stambių aukų.

Teatrai Turėję Puikias
/ Įplaukas Šventėmis

Tarpe daugiausia pelniusių 
8-nių randasi ir mūs Laisvėje 
besiskelbią Majestic ir St. Ja
mes teatrai, West 44th St., 
kuriuose vaidinami veikalai 
“Carousel” ir “Oklahoma.” 
Pirmojo tikietų kainos buvo 
iki $9.60, įplaukų turėję $10,- 
508, o antrojo tikietai buvo 
iki $8.40, įplaukų turėjęs $6,- 
564.

Joseph Carszva Į
Undertaker & Embalmer

J 
I

New Yorko CIO Veiks 
Remti Streikus

šeši šimtai tūkstančių orga
nizuotų darbininkų, New Yor
ko miesto CIO narių, bus mo
bilizuojama į paramą po visą 
šalį pasklidusioms darbininkų 
streikams už pragyvenimo al
gas ir žmoniškas sąlygas.

Industrinių Unijų Tarybos 
susirinkimas, įvykęs sausio 3- 
čios vakarą, Fraternal Club
house, 110 W. 48th St., New 
Yorke, atsišaukė į prezidentą 
Trumaną liautis šalininkavus 
korporacijoms, o pavartoti ad
ministracijos mašiną paramai 
unijų ir streikierių.

Specialėmis rezoliucijomis 
taipgi pasisakyta remti West
ern Electric, New Yorko Bu- 
davotojų ir Statybos streikus, 
taipgi remti CIO prezidentą 
Philip Murray ir nacionalę 
CIO vadovybę kovoje už algų 
pakėlimus.

Statydami pavyzdžiu Stam- 
fordo darbininkų solidarumą 
— bendrą AFL ir CIO unijų 
veiksmą, New Yorko unijistai 
atsišaukė į darbo žmones to
kio solidarumo visame darbo 
fronte.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Nurenberge fašistų teisme 
vis daugiau iškyla nacių bai
sybių. Generolas* Otto Ohlen- 
dorf, vadas specialio fašistų 
pulko, kuris turėjo tikslą, kaip 
ir kiti trys pulkai, žudyti žy
dus, komunistus ir anti-fašis- 
tus, iškėlė baisių dalykų.

Jo pulkas į vienus metus, 
nuo birželio 1941 ik birželio 
1942 m., nužudė 90,000 žydų 
—vyrų, moterų ir vaikų. "Šis 
Hitlerio auklėtinis be jokių 
padailinimų ir be jokio susi
jaudinimo pasakojo apie tas 
masines žudynes. Pagal jo ir 
kitų davinius, naciai bus nu
žudę apie 5,000,000 žydų, o 
kur dar kitų tautų žmonės ?!

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS

Lietuvių Komunistų Kliubo svarbus 
susirinkimas įvyks sausio 8-tos vaka
ro, 8 vai., 419 Lorimer St., Brookly
ne. Visi nariai prašomi dalyvauti. — 
Valdyba. (5-6)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. ir ALDLD 24 kp.

sirinkimas įvyks sausio 9 d., 8 v. v. 
Liėt. Neprigulmingo Kl. Name, 269 
Front St, Visi nariai būkite laiku.—
Kom. (5-6)

su-

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, n. y.

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

OFISO' VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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 PATYRĘ BARBERIAI

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL, EVERGREEN 8-9770

Radio City Music Hall

Teberodo šventiškąją “The 
Bells of St. Mary’s.” Scenoje 
irgi tebevaidina linksmą muzi- 
kališką fantaziją “Heigh-Ho.”

Embassy Newsreel Teatruose

žiniškos filmos iš Filipinų, 
kur generolas Yamashita nu
teistas mirti už karo krimina- 
lybes. Jo byla apeliuojama. 
Taipgi tęsinys Nuremberg teis
mo. Anglijos Parlamento na
riai apsikeičia kalėdiniais svei
kinimais su amerikiečiais kon- 
gresmanais. Prezidentas Tru- 
manas vyksta pas motiną Ka
lėdomis.

Roxy Teatre
Paliekama toliau spalvota, 

šeimos problemas vaizduojanti 
filmą “Leave Her to Heaven.”

1

ZZA restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU 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

Palace Teatre
Prie Broadway ir 47th St. 

New Yorke, rodo filmą 
nered.”

Paramount Teatre
Trečia savaitė rodoma 

ma filmą “Stork Club.“ 
gi yra scenos aktai.

links- 
Taip-

Holland Tunelyje eksploda 
vęs trokas šimtus keliaujančių 
išgązdino, bet nieko nesužei
dė. Ėmė virš valandą gaisrą 
gesinti. Keliom valandom su
laikė trafiką.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N.Y.

Tel. EVergreen 7-8868 

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta




