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Antanas Bimba ir vėl pri
siuntė telegramą.

Kaunas, rašo jis, ne taip 
sugriautas, kaip Vilnius, žmo
nės pavalgę, duonos užtenka
mai. Bet jaučiamas didelis trū
kumas rūbų ir apavų.

Rūbų ir apavų (batų ir ba
tukų) • Amerikos lietuviai dar 
gali gerokai paaukoti, sudėti 
ir pasiųsti.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas ragina visus savo 
skyrius darbuotis — rinkti 
tuos dalykus, o visuomenę — 
duosniai aukoti.

Džiugu, kad Lietuvos žmo
nės turi užtenkamai duonos.

Pasiekė mus Vilniaus dien
raščio “Tiesos” numeris iš pra
eitų metų lapkričio 16 d.

Jame telpa nuotrauka, vaiz
duojanti Antaną Bimbą, lipan
tį iš lėktuvo Vilniaus aerodro
me. Jis spaudžia ranką Lietu
vos užsienio reikalų liaudies 
komisarui, Povilui Rotomskiui, 
pasitinkančiam Bimbą. Greta 
stovi Tamara Rotomskienė su 
gėlių puokšte.

Kitoje nuotraukoje A. Bim
ba stovi jį pasitikusiųjų visuo
menininkų ir rašytojų būryj.

Viskas sudaro malonaus 
įspūdžio.

Vadinasi, A. Bimba Tarybų 
Lietuvos sostinę pasiekė kada 
nors lapkričio 14 ar 15 dieną.

š. m. sausio 16 d. Lietuviu 
Muzikalės Salės bendrovės 
nariai Philadelphijoj rinks sa
vo pirmininką. *

Mes nesikišame į vidujinius 
draugijų reikalus ir nesakome, 
ką jų nariai privalo išrinkti 
savo valdybon. Tai jų pačių 
biznis.

Bet ne taip elgiasi kryžio
kai. Vienas jų, apsimovęs 
“Vargo Duktės” šaknele,-per 
fašistų ir socialistų spaudą ne
švariai puola dabartini Muzi
kalus Sales bendrovės pirmi
ninką, J. S. Rainį. Ir ko ta 
rudoji “Vargo Duktė” apie šį 
žmogų nepriplepa! Jis toks ir 
kitoks. Jis, —
Jis — “Stalinui tarnauja,” gi 
“Stalinas pasiruošęs visas tau
tas išnaikinti kartu ir mūsų 
mylimą Lietuvą nuo žemės ka
muolio nutrinti” (Am. Liet, 
sausio 5d.).

Koks tos “Duktės” pablūdi- 
mas!

“Vargo Duktė” prašo na
rius išrinkti b-vės pirmininku 
kitą asmenį, tūlą Balinską. ku
ris išauklėjo du savo sūnų gra- 
boriais!. . .

ne lietuvis.'-’

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

•

Kopija 5c

JANKIAI BADU STREI
KUOJA, REIKALAUDAMI 

GRĄŽINT Į AMERIKA
Protestai ir'Bado Streikas prieš jy Laikymą Užjūryje; Jų 

Protesto Kablegramos ir Atsišaukimai per Spaudą

Manila. — Guam saloje 
daugiau kaip 3,500 Ameri
kos kareivių ir lakūnų pas
kelbė bado streiką, protes
tuodami, kad atidėliojamas 
jų grąžinimas į Jungtines 
Valstijas. Bado streiku jie 
taipgi pareiškia pritarimą 
kareivių d e monstracijoms 
Maniloj ir kitur Filipinų 
salose; kartu jie smerkia 
karo sekretoriaus Patterso- 
no politiką, kuri suklampi- 
na juos užjūriuose.

Navy News laikraštis 
pranešė, kad dviejuose ma
siniuose kareivių susirinki
muose Guam saloje dalyva
vo 18,000 kariuomenės ir 
pasiuntė protesto kablegra- 
mas Amerikos spaudai ir 
kongreso nariams. 6,000 ka
reivių padėjo savo parašus 
po kablegrama.

Manila. — 4,000 ameriko
nų kareivių suėjo į masi-

nį susirinkimą Batange, 
kur reikalavo negaišuojant 
grąžint juos namo; protes
tavo prieš karo sekretorių 
Robertą P. Pattersoną ir 
reikalavo išmest jį iš val
džios.

Kareiviai sudėjo $3,700. 
Už tuos pinigus bus siun
čiamos reikalavimų ir pro
testų kablegramos prezi
dentui Trumanui ir kongre
so vadams. Sudėtais pini
gais taip pat bus apmokėti 
dideli skelbimai laikraščiuo
se. Tokiais skelbimais ka
reiviai atsišauks į visuome
nę, kad darytų spaudimą 
kongresui ir priverstų grei
čiau pargabent amerikonus 
iš užjūrių.

Kareivių susi rinkimas 
vienbalsiai užgyrė skelbimo 
tekstą, kuris reikalauja pa- 
varyt karo sekretorių Pat
tersoną, kaip kareivių ap
gaudinėtoją. .< /

Valdininkai Linkę Leist Kompa 
nijom Pakelt Mėsos ir Plieno 

Kainas už Algų Priedus
Chicago. Edgar L. jau, o dar 7 centus ir pusę 

Warren, valdinis direkto- kiek vėliau. Skerdyklų dar- 
rius taikymui darbininkų su b i n i nkų streikas skirtas 
samdytojais, sutiks pakelti prasidėt sausio 16 d., jei 
mėsos kainas, jeigu sker-' 
dyklų kompanijos padidins 
darbininkams algas.

CIO skerdyklų darbinin
kų unija su bent 200,000 na
rių reikalauja pridėt 17 
centų ir pusę uždarbio tuo-

nebus susitaikyta dėl algų 
priedų. Tada valdžia gal 
perimtų skerdyklas į savo 
žinybą.

LA1SVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Frankfurte Taip Pat 
Demonstruoja Ame

rikos Kareiviai
Frankfurt.

saus. 9. — čipnaitinė Ame
rikos kariuomene paskelbė 
savo demonstraciją trečia
dienio vakare.' Frankfurte, 
amerikonų komandos cent
re, yra apie 10,000 ameriki
nių kareivių. Jų išleisti pla
katai sako:

“Ar tu nori grįžt namo? 
Taigi parodyk savo intenci
ją. Prisidėk prie protesto 
maršavimd. Būk jame. Iš
vien eidami, pieš atsilaiko
me, o jei pasiskirstome, tai 
krintame.”

Voki etija,

DEMONSTRACIJA JAPO
NIJOJ PRIEŠ KARO 

SEKRETORIŲ
Yokohama, saus. 9.—At

silankius Jungtinių Valstijų 
karo sekretoriui į Yokoha
ma, Japonijoj, keli šimtai 
Amerikos kareivių išėjo į 
demonstraciją prieš jį. Mar
šuodami, jie dainavo: “Mes 
norime vykt namo! Mes no
rime vykt namo!”

Pulkininkas M a h o ney 
grūmojo suvar^t . tokius į 
kalėjimą ir nupasakojo, būk 
“komunistai ir bolševikai” 
sukurstę kareivius demons- 
truot, o girdi, “kai kurie ki
ti karštagalviai p a s e kė 
juos.”

(Tąsa 5-me pusi.)

Chiang Kai-shekas Krik
do Paliaubas su Chinų 

Komunistais
9. —

PUSE UNRRA PINIGŲ IŠLEIDŽIAMA 
PENĖTI LIETUVIAMS
ESTAMS FAŠISTAMS VOKIETIJOJE

 oi---- ---------------------------------
Amerikonai Globoja Lietuviškus ir Latviškus “Folksdoit-! 
sius,” Kuriuos Hitlerininkai Laikė “Vokiškais Žmonėmis” ų’

Bamberg, Bavarija.—Pu
sė visų UNRRA, Jungtinių 
Tautų pašąlpinės organiza
cijos, pinigų dabar išlei
džiama užlaikyti fašisti
niams benamiams pabėgė
liams tose Vokietijos srity
se, kurias yra užėmę ame
rikonai, anglai ir francūzai, 
kaip praneša Viktoras H. 
Bernstein, New Yorko 
dienraščio PM korespon
dentas, saus. 9 d. Tą žinią 
jis gavo iš aukštų UNRRA 
pareigūnų ir amerikonų ar
mijos viršininkų.

Taip antai, Bambergo 
apylinkėje yra stovykla be
namiams, pabėgėliams iš 
Lietuvos. Viso čia užlaiko
ma 450 lietuvių, ir 398 iš to 
skaičiaus gavo UNRRA če
kius. Bent 95 gavusieji tuos 
čekius tikrai yra “folksdoit
še”, atsieit, vokiečių “liau
dininkai” arba vokiški žmo
nės? Kiti 90, gavę UNRRA

Aš nemanau, kad Muzikalės 
Salės bendrovės nariai leisis 
kryžiokams save mulkinti. 
Man rodosi, jie patys turi už
tenkamai supratimo ir nuovo
kos, kas jų bendrovei pirmi
ninku tiks: geras, sąžiningas, 
patyręs veikėjas, — tokis, ko
kiu yra J. S. Rainys, — ar jo 
oponentas.

A. J. Rainys — senas phi- 
ladelphietis. Jį gerai pažįsta 
ne tik Philadelphijos, bet ir 
kitų miestų lietuviai.

Būdamas smulkiu biznie-' 
rium, jis suranda laiko ir ener
gijos ir visuomeniniams dar
bams. Kur tik koks svarbesnis 
darbas, ten matysi Rainį!

Dėl to jis ir pereitais metais 
buvo išrinktas paminėtosios 
įstaigos pirmininku.

Menu, kad Muzikalės Salės 
b-vės nariai skaitlingai susi
rinks į mitingą ir, balsuoda
mi už pirmininką, vadovausis 
ne “Vargo Dukters” šmeižtais, 
skleidžiamais prieš Rainį, bet 
«avo sveiku sensu!

Kvočia Nužiūrimus 
Mergaites Žmogva- 
gius-Sukapotojus
Chicago. — Policija suė

mė ir kvočia Hektorą Ver- 
burghą, 65 metų džianito- 
rių, ir kelis kitus asmenis; 
jieško kaltininko, kuris pa
grobė šešių metų mergaitę 
Suzanne Degnan naktį pro 
langą iš namų ir nužudė ją. 
Mergaitės kūnas buvo su
kapotas į kelis gabalus, o 
gabalai sumesti į miesto at
matų subėgimo duobes. Jos 
tėvas yra Kainų Adminis
tracijos valdininkas, žmog- 
vagis paliko raštelį su rei
kalavimu $26,000 išpirkimo.

D e t e kty vai sako, kad 
skiepe minimo džianitoriaus 
prižiūrimo namo radę krau
jo ir kitų žmogžudystės 
ženklų. _________ ___ į

Pranešama, jog Amerikos 
kariuomenė ir Hawaii salo
se demonstravo, reikalauda
ma grąžint namo.

Washington. — Preziden. 
Trumanas sakė, bus leista 
pabrangint plieno kainas, 
jeigu komp. susiderės su 
CIO unija dėlei algos prie
dų darbininkam. John W. 
Snyder, Karinės Mobilizaci
jos ir Rekonversijos Įstai
gos galva, perša pakelt plie
no kainą $4 tonui. Unija 
reikalauja pridėt darbinin
kam po $2 dienai ir nutarė 
sustreikuot sausio 14 d., 
jei negaus gana priedo.

SUSIDŪRIMAS TARP 
BALTŲJŲ IR NEGRŲ 
KAREIVIŲ MANILOJ

mirties bausmę ir dviem 
Jarosso padėjėjam. Visi ■ 
trys pripažinti kariniais 
kriminalistais.

£0

laikomi naciais ir priešais.
Amerikonai, anglai ir 

francūzai savo užimtose 
Vokietijos dalyse gerai mai
tina, aprūpina drabužiais ir 
patalpomis 70,000 tokių fa
šistinių lietuvių, latvių *ir 
estų, kuriem išleidžia di
džias sumas pinigų kasdien, 

■ pastebi PM korespondentas. 
Jie dabar tik mėgina iš- 'Jis taip pat lankėsi latvių 

siginti, būk niekuomet ne- ■ stovyklose1 ir atrado, kad 
buvę nacių bendradarbiai ir įjose viešpatauja tikrieji lat- 
Hitlerio rėmėjai.

Naciai laikė “folksdoit- 
šiais” tokius Lietuvos gy
ventojus, kurie turėjo gana 
vokiško kraujo ir gana na
ciškos filosofijos.

(Smetoniniai lietuviai A- 
merikoj skelbia, kad lietu
vių tauta esanti pusiau vo
kiečiai.)

Amerikos vyriausybe jau 
seniai patvarkė, kad lietu
viai, latviai ir estai “folks- 
doitšiai” benamiai nebus 
laikomi naciais ir talkinin
kų priešais; sako, tik visų

čekius, matyt, taipgi yra 
“folksdoitše. Turbūt, iki 90 
nuošimčių jų perbėgę į Vo
kietiją, kada 1944 m. rude
nį Raudonoji Armija artėjo 
prie Lietuvos. Kitų daugu
ma savanoriai pirmiau at
vyko į Vokietiją.

vių fašistai; tarp jų yra 
keli tūkstančiai latvių bu
vusių policininkų, kurie 
tarnavo kaip SS, rinktinės 
nacių gvardijos nariai.

Tam korespondentui sa
kė tūli žymesni UNRRA 
pareigūnai, jog tų benamių 
stovyklų komitetai yra su
daryti iš tikriausių fašistų 
ir jie nuolat atvirai sklei
džia propagandą prieš So- 9 
vietų Sąjungą.

Amerikonai ir Anglai Užlaiko 
Fašistinius Lenkus ir Jugoslavus 

Vokietijoj kaip Svečius

Chiang Kai-shekas 
Daug Amerikos

Chungking. — Ameriko 
nų kariuomenės viršininkai 
sutiko už $29,400,000 par
duot faktinai visus savo 
ginklus ir įrengimus vaka
rinėje Chinijoje C h i a ng 
Kai-shekui, tautininkų val
dovui vidurinėje Chinijos 
dalyje. Tie daiktai parduo
dami išmokėjimam nupigin
tomis kainomis.

Vadinami benamiai len
kai, dabartinės' Lenkijos 
valdžios priešai, yra vaiši
nami kaip svečiai ameriko
nų, anglų ir frandūzų už
imtose Vokietijos vietose. 
Jie skleidžia karinę propa
gandą prieš žmonių val
džią Varšavoj ir prieš So
vietų Sąjungą, sako PM 
korespondentas.

Vokietija.— Karinė ame
rikonų vyriausybė savo už
imtoje Vokietijos dalyje ge
rai užlaiko buvusios “kara
liškos^ jugoslavų armijos” 
karius. Jie pirmiau karia
vo prieš Jugoslavijos parti
zanus, vadovaujamus mar
šalo Tito. Jie,-komanduoja
mi Michailovičiaus, išvien 
su naciais ir Italijos fašis
tais puldavo demokratinius 
jugoslavus. Dabar tie “be
namiai” amerikinėje globo
je skelbia, kad reikią su 
ginklais užpult ir nuverst 
Jugoslavijos r e s p ublikos 
valdžią. Amerikonų koman- 
dieriai duoda visokių leng
vatų tiems karališkiems 
jugoslavų fašistams, kaip 
rašo New Yorko dienraščio 
PM. korespondentas.

Chungking, saus.
Chinų komunistų atstovas 
generolas Chou En-lai siū
lė besąlyginiai paskelbti pa
liaubas ir visur sustabdyti 
mūšius tarp Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkų ir 
komunistų .

Chiang Kai-sheko atsto
vas pareiškė, jog tautinin
kai Jehol ir Chahar provin
cijose, šiaurinėje Chinijo
je, nepriims paliaubų; tai
gi jie pasiryžę ir toliau ten 
pulti komunistus.

Gen. Chou En-lai užreiš- 
kė, jog komunistai priims 
tik besąlygines paliaubas 
visur.

Chinų komunistai yra iš
valę japonus iš Jeholo ir 
Chaharo provincijų.

Chiang Kai-sheko išimtis 
dėl Jęholo ir Chaharo grę- 
sia pakrikdyt derybas, ku
rioms pirmininkauja Ame
rikos ambasadorius gen. 
Marshall. •

Nusmerkė Mirt Tris Naciš
kus Vengrijos Valdininkus

PREZID. TRUMANAS 
ŠAUKIA KAREIVIUS 

NURIMTI

Paryžiuje Ameriko
nai Taip Pat Reika
lavo Grąžinti Namo

Budapest.— Vengrų liau
dies teismas nusmerkė mirt 
Andorą Jarossą, buvusį 
Vengrijos vidaus reikalų 

■ministerį, Hitlerio bendra- 
' darbį. Teismas p a s k y re

Paryžius. — Apie 500 A- 
merikos kareivių demons
travo Paryžiaus gatvėmis. 
Maršuodami jie šaukė: 
“Mes norime namo grįžti!

“Mes prisidedame prie 
savo draugų Maniloj (Fili
pinuose),” pareiškė korpo- 
ralas Jack Hisey, kalbėda
mas kareivių susirinkime 
Paryžiuj. Kiti kalbėtojai, 
daugiausia saržentai, taip
gi parėmė jankius Maniloj, 
demonstraciniai reik alau- 
jančius grąžint namo.

Kita Amerikos kareivių 
demonstracija P a r y žiuje 
yra šaukiama ateinantį sek
madienį.

Rolandai Reikalauja Sutrau- 
kyt Ryšius su Franko

MŪŠIAI SICILIJOJ

buvo

dzū
apsi-

je kareivių 
dienos prieš 
šiol.

ORAS. — Dalinai 
niaukę, nešalta.

Praeitų metų gale Amster
dame (N. Y.) mirS kun. Juo
zas Židanavičius, kuris ten iš- 
klebonavo 41 metus. Jis 
79 m. amžiaus.

Kun. židanavičius — 
nuo Seirijų.

(Tąsa 5-me pusi.)

K,

Manila. — United Press 
praneša, kad įvyko trijų va-, 
landų mūšis tarp baltųjų ir 
negrų* kareivių Manilos 
priemiestyje, F i lipinuose. 
Jie vieni į kitus šaudę iš 
kulkosvaidžių, šautuvų, re
volverių ir mėtę rankines 
granatas.

Susikirtimas prasidėjo iš 
to, jog baltas sar žentas 
Russel Brian nušovė vieną 
negrą kareivį, kuris nešėsi 
paimtus iš sandėlio drabu
žius.’ Neskelbiama, kiek

Arkivyskupas Rėmė Fašistus 
Prieš Jugoslavų Patrijotus
Belgrad. — J u g o slavų 

spauda rašo, jog katalikų 
arkivyskupas Alois Ztepi 
nac Kroatijoj, Jugoslavijo 
daly, rėmė fašistus prieš 
jugoslavų patrijotus, kuo
met patrijotai kovojo už 

nuostolių nukentėjo negrai savo krašto paliūosavimą 
ir baltieji tbse kautynėse, nuo hitlerininkų.

Washington. — Preziden. 
Trumanas atsišaukė į ka
reivius Filipinuose, kad 
liautųsi demonstravę, kad 
nusiramintų ir turėtų kan
trybės; sako, tatai reikalin
ga pergalei sutvirtinti. Pre
zidentas gyrė komandie- 
rius, kad sugrąžinę namo 
tiek kareivių ir jūreivių, 
kiek buvę galima.

Trumanas nurodė, kad, iš 
arnybos paleista daugiau 

kaip pusė buvusių armijo- 
nuo, pergalės 
Vokietiją iki

Amsterdam. — 20,000 Ho- 
landijos piliečių masiniame 
susirinkime reikalavo su
traukyti diplomatijos ry
šius su fašistine Fran 
valdžia Ispanijoj. Susirin 
mas ragino Holandijos dė> 
legatus Jungtinių Tautų su
sirinkime Londone pasiūlyt, 
kad jos visos pertrauktų 
santykius su Franko dikta
tūra.

Paskalai apie “Sovietą Ka
rą su Turkija” 

Kai kurief Maskva.
sienių laikraščiai paskleidė

Roma. — Pranešama, kad gandus, būk Sovietai 
siaučia mūšiai Sicilijoj tarp kelbę karą Turkijai ir, gi 
reguliarės italų karinome-i jau einą mūšiai. Sovie 
nes ir vadinamų separatistų, žinių agentūra Tass j 
reikalaujančių atskirt Sici- smerkė tuos gandus k 
liją nuo Italijos. 1 provokatoriškus melus.
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“Service--Yes, But Serfdom 
—Never!”

Maniloje demonstravo apie 20,000 
Amerikos kareivių, reikalaudami vežti 
juos namo ir keisti Jungtinių Valstijų 
užsienio politikų. Guam saloj ir La Hav- 
reie, Francijoj, taip pat. demonstravo 
tūkstančiai Amerikos kareivių. Ir tai 
jau ne pirmas jų išstojimas.

Laukiant Kalėdų, Amerikos kareiviai 
Chinijoj, Filipinuose ir eilėj kitų vietų 
rašė laiškus “Kalėdų Diedukui” prašy
dami, kad jis juos vežtų namo. Tai buvo 
•kareivių protestas prieš jų laikymų už
sieny j.

Kalėdų dienoj apie 4,000 Amerikos 
kareivių Maniloj reikalavo juos vežti na
mo. Jie šaukė ir plakatus nešė su užra
šais: “We want ships!” “We want to go 
home!”

Kokį jie gavo atsakymų? Pulkininkas 
J. C. Campbell tik pasityčiojo iš jų, pa
reikšdamas: “Jūs, vyrai, užmiršote, 
kad nedirbate General Motors Korpora
cijai, bet esate armijoj.” Reiškia, jūs ne
galite mųstyti, jūs turite tik komandie
rių klausyti, jūs turite padėti Chinijos 
reakcijai prieš Chinijos liaudį.

' Tų kartų kareiviai išsiskirstė, bet jie 
neatsisakė kovoti už savo teisės: Koman
dieriai jiems pasakojo, kad nėra laivų jų 
parvežimui. Bet kareiviai žinojo, kad 
šimtai Amerikos transportų aptarnauja 
generolo Chiang Kai-shek^armiją karuigenerolo Chiang Ifai-shek^armiją karui 
prieš Chinijos liaudį. J it ^žinojo, kad 

X Amerikos transportai veža H Olandijos 
ir Britanijos armiją ir karo reikmenis 
karui prieš Indonezijos žmones.

Jiems sakė, kad negauna užtektinai 
“liuosnorių,” kad juos pakeisti. Bet ka
reiviai žino, kad Amerikos armijos vien 
Filipinų salose yra 200,000I Kam jos ten 
tiek reikia? Filipinų demokratinė liaudis 
nori, kad ta armija būtų sumažinta.

Kareiviai žino ir tų faktų, kad per pas
kutinius penkis mėnesius į armijų įstojo 
net 400,000 liuosnorių. Tai gana didelė 
armija, kad palaikyti tvarkų Vokietijoj 
ir Japonijoj.

Kareiviai ir žemesnieji komandieriai 
pradėjo veikti. Jie pamena, kad buvo 
imami karui prieš Vokietijos fašistus ir 
Japonijos imperialistus. Jie žino, kad sa
vo pareigų garbingai atliko. Priešas — 
sumuštas ir jiems laikas grįžti atgal.

Sausio 7 d. ryte kareiviai tūkstančiais 
pradėjo rinktis prie Manius City Hali. 
Jau pirmiau buvo išplatinta dešimtys 
tūkstančių lapelių ir peticijų, kurias ka
reiviai ir žemesnieji komandieriai pasi
rašė ir pasiuntė prezidentui Trumanui 
ir kongresmanams, reikalaudami grą
žinti juos atgal. Susirinko apie 20,000 
kareivių ir žemesnių komandierių, iškė
lė plakatus su ūbaisiais: “Japs Go Home, 
How About Us?” “Service — Yes, But 
Serfdom^never!” ir kitus, ir nužygiavo 
prie Universiteto rūmų, kur yra aukštos 
komandos centras,

v Ten jie per kelias valandas laikė susi
rinkimų. Išrinko komitetų, kuris nuėjo 

; pas vyriausi komandierių gen. Styer, 
perskaitė jan^ vienbalsiai kareivių pri- 

L imtų rezoliucijų ir įteikė savo reikavi-

Ko kareiviai reikalauja? Jie reikalau
ja, kad būtų grąžinti napno. Jie reikalau
ja, kad Amerikos transportai sustotų ve^ 
zę generolo Chiang Kaisheko armiją, o 
vežtų juos namo. Jie reikalauja nesikišti 
i Chinijos ir Indonezijos naminius reika
lus, ištraukti iš ten Amerikos armiją.

Mitinge kalbėjo visa eilė kareivių, lei
tenantų ir seržantų. Visi jie smerkė nau-

Karo Department^ patvarkymą, par 
gal kurį žymiai mažiau bus parvežta ka
reivių iš užjūrio. l <

Buvo kalbėtojai ir nuo Filipinų Demo
kratinės Sąjungos, kuri apima darbi
ninkių ir valstiečių organizacijas. Jie rė-

kareivių reikalavimus, sakydami, kad 
patys Filipinų žmonės gali demokrati- > 
niai tvarkytis ir tos laisvės senai trokšta, j

Kareiviai labai nepasitenkinę valdi*- 
ninku ir aukštų komandierių politika. 
Jie buabė, kada tik kalbėtojai suminėjo 
karo sekretoriaus Mr. Patterson vardą. 
Pulkininkas J. C. Campbell, kuris taip 
buvo išdidus Kalėdų dienoj, dabar nepa
sirodė. Bandė per radio kalbėti generolas 
Styer, bet kariai -ir jam baubė. Jų kalbė
tojas sakė: “Prezidentas Lincolnas iš
laisvino vergus, — kas išlaisvins mus? 
Yra daug laivų, kodėl jų nėra mums?” 
Jie giedojo Amerikos himną ir reikala
vo: “Parodykite mums kelią į namus!” 
Jų kalbėtojai sakė, kad Amerika laiko 
Japonijoj 375,000 kareivių armiją, Fi
lipinų salose — 200,000; Korėjoj—175,- 
000 ir šimtus tūkstančių ant kitų (salų. 
“Kam tiek armijos reikalinga?” — sta
tė klausimą. “Priešas sumuštas... Mes 
kariavome labai sunkiai, kad laimėti per
galę, kad suteikti tautinę laisvę kitoms 
šalims. Mes sutinkame, kad Amerikos 
armija turi būti laikoma Japonijoj ir 
Vokietijoj tvarkos palaikymui, bet mes 
nesutinkame, kad 200,000 kareivių bū
tų laikomi ramioj ir draugingoj mums 
Filipinų žemėj.”

Jie reikalavo, kad kongresas tuojau iš
tirtų, kodėl jie ten laikomi. Jie reikalavo, 
kad visos transporto priemonės turi būti 
panaudotos jų parvežimui. Jie reikalavo, 
kad kongresas turi ištirti tai, kodėl šim- > 
tai tūkstančių^ Amerikos kareivių laiko- ’ 
mi ant įvairių salų. Toki buvo kareivių 
reikalavimai Maniloj, panašūs buvo 
Guam ir Francijoj.

Aišku, kad prie šio kareivių išstojimo 
atvedė netikusi užsienio politika — nu
sistatymas laikyti milžinišką armiją, 
kišimasis į Chinijos ir kitų šalių, vidaus 
reikalus.

Suprantama, tai nepatinka karo ko- 
mandieriams ir turčių spaudai. New 
York Times jau šaukia, kad tas °daro 
Amerikai gėdą,” kad tai “laužymas ka
ro disciplinos,” kad “demonstruoti gali 
tik civiliniai,” kad “mes dar esame ka
ro padėtyj — nepasirašyta taika,” ir tt.

Iš tokio laikraščio, kuris remia Chini
jos reakciją, priešakyj su gen. Chiang 
Kai-sheku, nieko kito ir laukti negalima. 
Taikos pasirašymo su Japonija ir Vokie
tija gal nebus per 10 ar bO^niėtų, tai’ar 
mjlionus vyrų visą laiką laikys armi
joj?

Aišku, kad prieš kareivius bus ir lie
tuvių tarpe buržuaziniai nacionalistai, 
besivadinanti katalikais, socialistais ir 
tautininkais. Tai jų Amerikos Lietuvių 
Taryba dar pereitais metais priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią Amerikos val
džią, kad armiją laikytų užjūry j, kad ne- 
vežtų kareivių-namo, kad grūmotų Ta- > 
rybų Sąjungai. Aišku, kad tokia politi
ka yra žalinga taikai ir Amerikos žmo
nių gyvenimui.

Mes manome, kad Jungtinių Valstijų 
vyriausybė turi griežtai pataisyti tuos 
reikalus ir išgirsti kareivių balsą. Tie 
mūsų jauni vyrai nuoširdžiai atliko savo 
pareigas, atnešdami mums pergalę. Jie ' 
užsitarnavo kuogreičiausiai grąžinti 
juos pas savo artimus ir mylimus į civilį 
gyvenimą!

Šiandien nei Japonija, nei Vokietija, 
nei Italija mums nėra pavojingos. Bend
rai Jungtinių Taūtų ginkluotos jėgos, 
daug mažesniame kiekyj, kaip dabar 
Washington© vyriausybė ten laiko, atliks 
galutiną tų šalių nuginklavimą. Jungti
niu Valstijų vyriausybės orientaciją tū
ri būtj ne į’“big stiek” politiką, neigi j 
savo šalies karinę jėgą, bet į glaudžius ir 
gražius tarptautinius santykius demo
kratinių šalių, pirmoj vietoj su So
vietų Sąjunga, Britanija, Chinija ir 
Francija ir į tvirtinimą Jungtinių Tau
tų Organizacijos taikai palaikyti. Ne 
A<atominės bombos” politikos reikia laiky
tis, bet draugiškų ir teisingų tarptauti
nių santykių su mūsų talkininkėmis.

Ne turčių ir dvarponių politiką remti, 
kad jie galėtu laikyti pavergę šimtus mi- 
lionų žmonių kolonijose, bet remti tų 
kraštų liaudies laisvę, tautinį ir ekono
minį išsilaisvinimą. Tuomet nebus reL 
kalo laikyti 200,000 armiją Filipinų sa
lose ir 175,000 armiją Korėjoj. Tuomet ' 
užteks vien tų vyrų, kurie liuosa valia 
stoja į karo tarnybą.

Būkite pasiruošę dalyvauti laisvės 
bendroves dalininkų suvažiavime sausio 
27 d, Grand fefladlse fell, 818 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.

Tų patį vakarų ir toje pačioje vietoje 
įvyks Laisvės bankietas. Tuojau į^igykit 
bankieto bilietus. Rūpinkimės visi, kad 
mūsų dieninio parėhgimas pavyktų.

J

MBS

Jaunus 1946 metus tie Western Electric darbininkai, 
New Yorke, sutiko stodami Į pikietą su visos šąlies 
streikuojančiais darbininkais už pakėlimą algų. Darbi
ninkai, nariai Western Electric Employees Association, 
dalis Federation of Telephone Workers, yra užstrei- 
kavę 21 New Yorko ir New Jersey šapas. Reikalauja 
pakelti algas 30 nuošimčiu.
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VILNIS APIE LAISVIE- 
ČIŲ SUVAŽIAVIMĄ

Dienraštis Vilnis rašo: .Į
“Šio mėnesio 27 dieną 

Brooklyne įvyks Laisvės ben-> 
drovės dalininkų suvažiavi
mas. Ne tik laisviečiams, bet 
visai mūsųx pažangiai, visuo
menei privalo rūpėti, kad 
Laisvės dalininkų suvažiavi-; 
mas pilniausiai pasisektų. 
Didelę klaidą daro tie drau
gai, kurie^ihtfo, kad Laisvės 
reikalais privalo rūpintis tik 
rytinėse valstijose gyveną! 
draugai. Laisve yra naciona- 
lis dienraštis. ' 

'■ •' ■ Y-

“šiais metais, pavasarį, su- 
. s eina lygiai ,$5 metai, ikaip įsi

kūrė LaisvŽf "Ji įsikūrė Bos
tone, kaipo savaitraštis. Grei
tu laiku Laisve pradėjo išei
dinėti du kartu, savaitėje. 
1914 metų pradžioje Laisve 
iš Bostbno persikėle Brook- 
lynan. Nuo 1019 metų Lais
vė virto .dieiii’Ssčiu. Nuo to 
laiko jos cirkuliacija ir įtaka 
pradėjo augti ’dar spartesnių 
tempu. J j

“Prie laisviečių suvažiavi
mo jau dabar1 laikas rengtis, 
pradedant rinkti sveikinimus. 
Jtio daugiau sveikinimų pa
siųsime laisviečių suvažiavi
mui, juo daugiau gausime jai 
naujų skaitytojų, tuo labiau 
sustiprinsime -visą darbiniu-^ 
kišką judėjimą.”

gų kiekvienai bibliotekai. 
Artimiausio laiko uždavinys 
yra atkurti ir sustiprinti ra
joninių bibliotekų tinklą.

“Pasitarimas a p s v a r s te 
taip pat bibliotekų darbo 
klausimus, susijusius su pa
galbos skaitytojams teikimu 
savišvietos srityje. Pasitari
muose dalyviams buvo suor
ganizuota konsultacija apie 
bibliotekų darbą rinkiminės 
kampanijos metu.”

Turime atsiminti, kad čia 
eina kalba ne apie visų Ta
rybų Sąjungą, xo.'-tik apie 
Tarybų Rusi jų, kitos 15- 
ka tarybinių respublikų čia

< ■ 1 ' ••• ........ r .........—

J Dienraščio Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų pa
sibaigė. Vajus buvo našus ir sėkmingas. Gauta daug 
nadjų; skaitytojų ir labai gražus buvo atsinaujinimas 
prenumeratų laike vajaus.

v Dovanas laimėjo sekami kontestantai:
1- mų Dovanų, $100 Pergalės Bonų, laimėjo Katherine

Žukauskienė, Newark, N. J. z
2- rų Dovanų, $50 pinigais, laimėjo Antanas Stripeika 

ir Geo. Kudirka, Ęiiazbeth, N. J.
3- čią Dovanų, $30 pinigais, laimėjo P. Pilėnas, Phila

delphia, Pa. ’
44ą Dovanų, $25 pinigais,; laimėjo Antanas Balčiūnas, 

Brooklyn, N. Y.;'J; 1
5- tą Dovaną, $20 pinigais, laimėjo M. Svinkūnienė, 

Waterbury, Conn.
6- tą Dovaną, $17.50, pinigais, laimėjo J. Bakšys, Wor

cester, Mass.
.. 7-tą DoVanų, $15 pinigais, laimėjo W. Brazauskas - F. 

J. Repšys, Hartford, Conn.
8- tą Dovanų, $12 pinigais, lųimėjo G. Shimaitis, Mon

tello, Mass. /Z vs, * ,

9- tą Dovanų, $10 pinigais, laimėjo P. Anderson, Ro
chester, N. Y.

10- tą Dovanų, $5 pinigais, laimėjo S. Kuzmickas, She
nandoah, Pa.

širdingai dėkojame visiems oficialiai konteste dalyva
vusiems, visiems kontestantų pagelbininkams ir visiems, 
kurie prikalbinote po vienų ar po keletu naujų skai
tytojų konteste nedalyvaudami. Mes labai įvertiname 
jūsų, draugai ir draugės kontestantai, sunkų triūsų per 
ištisus tris mėnesius naudai savo dienraščio ir naudai 
lietuviškai kalbančiosios visuomenės. Jūs esate apšvietos 
platinimo pionieriai, jūs darbas yra nepaprastai brangus.

Aukščiau padavėme vardus tik tų, kurie laimėjo do*>, 
vanas. Tačiaus ilgas surašys vardų, kurie dalyvavo kon
teste buvo skelbiami per ištisų vajų. Mes dar pakartoja
me ir tų surašų ir prašome visų dienraščio skaitytojų 
turėti mintyje, jog čia yra vardai mūsų dienraščio bu- 
davotojų, apšvietos platintojų. Tie vardai bus minimi 
su aukšta pagarba Amerikos lietuvių istorijoje per ilgus 
laikus.

Vardai ir po kiek, kuris turi punktų:

K. Žukauskiene, Newark .............
A. Stripeika-G. Kudirka, Elizabeth
P. Pilonas, Philadelphia ...............
A. Baldamas, Brooklyn...............
M. Svinkūnįenė, Waterbury ....
J. Bakšys, Woreester, Mas^ . A1..

Punktai 
....9998 
... 9206 
... 8140 
... 6094 
... 5879

TA10,900 BIBLIOTEKŲ 
RYBŲ RUSIJOJ

Tąssas praneša:
“Spalio 24 dieną Maskvo- 

' j e pasibaigė sritinių kultūros 
švietimo skyrių bibliotekų 
sektorių viršininkų ir sritinių 
bibliotekų darbo metodikos 
kabinetų vedėją pasitarimas. 

. Dalyvavo Maskvos, Lenin
grado miestų, Maskvos, 
Kursko, Oriolo, Smolensko, 
Voronežo, Novgorodo, Vo
logdos, Murmansko ir kitų 
sričių atstovai.

“Kaip pareiškė savo pra
nešime kultūros švietimo 
įstaigų komiteto prie itTFSR 
LĘT bibliotekų valdybos vir
šininkas ęlrg. ūsovas, masi
nių bibliotekų tinklas dabar 
pasiekė prieškarinį lygmenį. 
Komitėto sistemoje jau pri- 
skaitdma 10,000 valstybinių 
viešųjų ir mokslo bibliotekų. 
60 sričių, kraštų ir respubli
kų, 14 apygardų, 766 mies
tų, 2,314 rajoninių, .6,047 
kaimų, 622 vaikų bibliotekos. 
SPagai bibliotekų plėtimo 
penkmečio plano projektą 
RTFSR numatoma knygų 
fopdą rajoninėse bibįjotękp- 
se padidinti iki 10,000 kny
gų, miestų — iki 20,000, kai
mų— iki 3,000 ir vaikų bi
bliotekose iki — 15,000' khy-

KANADIEČIAI LIE TU
VIAI GRĮŽTA Iš FRONTŲ

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

“Jau nemažai mūsų vei
kėjų sugrįžo iš armijos ir 
darbuojasi ihūsų judėjime. 
Pavyzdžiui, 7b. Kvietinskas, 
montrealietis, veiklus Liau
dies Balso budavotojas per 
daugelį metų, jau vėl lenk- 
tyniuojasi su kitais vajinin- 
kais Liaudies Balso budavoji- 
me; Vienas iš vadovaujančių 
draugų, Kostas Kilikevičius, 
nors dar tebenešioja unifor
mą, bet jau pradedą savo pa
reigas mūsų judėjime. Visa 
eilė kitų draugų jau užėmė 
savo postus civiliniame vei
kime.

šiomis dienomis gavome 
laišką nuo Povilo Pajuodžio, 
buvusio Liaudies Balso dar
bininko. Jis praneša, kad 
greitai apleis Olandiją,' ir 

,vyks į Angliją. Anglijoj, be; 
abejonės, dar pabus kokį mė-. 
nesį ar. kitą, bet iŠ Anglijos 
kelias veda tiesiai į Kanadą.

“Liaudies Balsas džiaugia
si, kad didžiuma draugų, pa
žangiųjų veikėjų, išliko gy
vi ir grįžta į namus ir pra
deda veikt -mūsų judėjime. 
Nemalonu tik tas, kad nema
žam skaičiui teko likti kovos 
laukuose ant visados. Rodos, 
vien Montrealo lietuviai ne
teko aštuonių draugų. Tai di
delis nuostolis. IVĮes turėtu
me tą visuomet atmjnti ir 
dirbti, kad tiems priešams, 
kurie atsakomingi už jų gy
vybes, nebebūtų progos pa
kelti, galvas.

“Čia galima pastebėti, kad1 
Kanados lietuviai savo kovo
tojų niekad nepamiršo.' Tjfc; 
per Liaudies Balsą jie yra' 
pasiuntę tiems kovotojam8 i 

^dovanų >už 900 dolerių su 
virtum. Kurie dar užjūryje, 
tiems ir toliau yra siunčia
ma cigaretų ir kitokių daly
kų.” ■' "vT.

W. Brazauskas-F. J. Repšys 
I Geo. Shimaitis, Montello .... 
P. Anderson, Rochester ... 
S. Kuzmickas; Shenandoah .
ALDLD 4-tas Apskr., Pgh...... 1868
P. Baranauskas-J. Mockąitis,

Bridgeport .......................... 1710
Bečis-F. Klaston, Gr. Neck 1547
J. Stankus, Easton ............  1386
Penkauskas-P. Tamašauskas
Lawrence ........................... 1310

1122 
1060

1028 
942 
912 
908

834 
788

760 
676

665 
616 
538

p.
v.
s.
C. K. Urban, Hudson ...... .....
V. Ramanauskas, Minersville —
V. O. Valukas, Wilkes-Barre 1052
P. Šlekaitis, Scranton .......
ALDLD 25 kp., Baltimore
J. Simutis, Nashua, N. H.
J. Burba, South Boston ....
J. Blažonis-J. M. Karsonas,

Lowell, Mass..................
S. Puidokas, Rumford .......
J. Grybas-J. Krasauskas,

Norwood, Mass..............
P. Šlajus, Chester ...........
ALDLD Moterų 20 kp.,

Binghamton ..................
L. Pruseika, Chicago .......z.
John Rudman, New Haven

..................................: 2098 
..........................  1979 
.......... . .......................  1915

V. Padgalskas, Mexico ............. 514
M. Dambrauskienė, So. Boston 484 
ALDLD 145 kp., Los Angeles 478 
H. Žukienė, Binghamton .......
L. Ęekešienė, Rochester .........
M. Janulienė, Detroit ............
M. Smitrayičienė, Detroit ...... .

Tamašauskienė, W. Roxbury 
Valinčius, Pittston ......... .
P. Dambrauskas, Haverhill 
J. Valley, New Britain .......

S. K. Mazan, Cleveland ..........
J. Kalvelis, Bridgewater ...........
J. Lingevičius, Saginaw ...........
Frank Wilkas, Wilmerding .......
V. Vilkauskas, Nashua .............
A. Buivid, Dorchester ...............
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre 
A. J. Navickas, Haverhill .....
A. Gudzin,. Schenectady .........
J. Vasiliauskas, Detroit ............
J. Gugas, Detroit ....................
J. Adams, Grand Rapids ...........

414
336
326

A.
270* 
234 
234 
234 
200
156 
130 
122 
104
SI 
78 
78 
26 
26
24

Visi, konteste laimėjusieji dovanas ir nelaimėjusi jų, 
stojo į kontestą ne dėl dovanų laimėjimo sau, bet kad 
laimėti savo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaityto** 
jų, kad atnaujinti prenumeratas, kurios buvo užsibaigu
sios. Tai tas buvo vyriausias tikslas visų vajininkų ir tas 
tikslas yra atsiektas gana gražiai. Todėl visi vajininkai 
jaučiasi laimėtojais.

jūsų gražaus triūso laimėjimu, draugai ir draugės va
jininkai, džiaugiasi visa pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė. Visi dienraščio Laisvės patriotai, visi apšvie- 
tų branginanti žmonės sveikiname jus ir dėkojame jums 
už jūsų brangų darbų Savo dienraščiui.

P. Buknys. *'
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Liet. Literatūros Centralinio
Archyvo Fondo Atskaita

Nuo Lapkr. 30 d, iki Gruodžio 31 d., 1945.

Įplai kog: ’ , *
ALDLD 85 kp. per A. Bičkau .kienę (blanka) : Po $1.00: 

Waiter Račkauskas, August S. Kazlauskas, J. Saulėnas, 
A. P, Dambrauskas, V. K .noevičius, A. J. Navickas, 
J. Masevičius, A. Ęerželonif; po 50c: Anna Pereson, #. 
Gumauskas, Lucy Zames, Antonette Galinis. Viso $10.00

LDS 167 kp.,. E. Rochester,s N. Y. per P. J. Malinauską 2.00 
ALDLD kp., Toledo, Ohio: K. Plačėnis $3; J. Sutkus$1. Viso 4.40 
P. A. Jatul, Stoughton, Mass.------ - ----------- ---------------- 2.00 -
LDS 75 kp., Herrin, Iii. per M. Palevičių------ --------------- 2.57

Viso per gruodžio mėn. įplauks $20.57
Pirmiau įplaukė 1316.04

’/A

sausio 1 d. 1946 m. įplaukė 11336.
■ V. Rudaitis, ižd.
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CHICAGOS ŽINIOS iki Šiol

žmonių

kalbėta apie LDS na

PIGIAU Už PIRMKARINES KAINAS!

kainos nupuolė žemiau,

i iiYirtA

bus su 
atvirute

Tuo reikalu 
susirinkimas

naikinti 
bilius.

Ketvirtadien., Sausio 10, 1946

SU NAUJAUSIU MUSŲ ELEKTROS 
KAINŲ NUPIGINIMU, TATAI DARO 

GERA APSVIETIMA GERIAUSIU 
PIRKINIU PER METUS!

Special} “Lights 
lempučių patogioje lentynėlių pavidalo, 
stamantrios popieros dėžėje parduoda 
Consolidated Edison Kompanija, bendra
darbiaujant su General Electric, Westing
house ir Sylvania Electric Products Kom
panijomis pirmame Consolidated Edison's 
pokariniame vajuje — ’“Lights On, New 
York!”

Brazilijos Lietuvių 
Laiškas Laisvės

Redakcijai Bendras Lietuvių Komitetas 
Imasi Darbo

Praėjus šventęms, Chicagos 
Lietuvių Organizacijų Bendras 
Komitetas, išrinktas konferen
cijoj lapkričio mėnesį, leidžia
si į veikimą.

Lietuvių politikieriai jau 
pradėjo pirštis į įvairius urė
dus. Tie politikieriai atvirai 
veikia su fašistuojančiais lie
tuviais, bet dabar nori demo
kratams įsipiršti į gerai apmo
kamus urėdus. Progresyviai 
lietuviai turi parodyti juos pil
noj šviesoj, kad jie negautų 
jokių urėdų.

Mūsų komitetas veiks su 
Nacionaliu Piliečių .Politinės 
Akcijos Komitetu, kaip ir su 
CIO Politinės Akcijos Komite
tu. Tie komitetai neužgirs jo
kį reakcinį kandidatą, o be jų 
užgyrimo demokratai Chica
go j vargiai statys kandidatus.

Pradėsime svarbius darbus.
Sekr.

taipogi esam išsiilgę, bet 
kadangi sudarytų jums iš
laidas ir mums keblumų su 
atsiskaitymu, nėra jau taip 
svarbus jų reikalingumas. 
Portugalų kalba turim aps-. 
čiai ir gerų knygų. Brošiū
rėlių apie Lietuvą,-jeigu ga
lit, stengkitės .atsiųsti, už 
jas taipogi pasižadam atsi
lyginti tokiu pat būdu, kaip 
kad už Laisvę.

Su Lietuva kol kas mes 
dar nesusirašėm. Prašom 
jus, kad per Laisvę pasvei- 
kintumėt Lietuvos liaudį 
Brazilijos lietuvių progre- 
sistų vardu. Nes mes savo 
tėvynės Lietuvos neužmir
šim. Džiaugiamės, kad pasi- 
liuosavo iš po nazių jungo 
ir kuriasi ant socialistinių 
pamatų. Esam pasirįžę vi
suomet ištiesti pagelbos 
ranką kiek mums galimybės 
leis ir, jei būsim reikalingi, 
grįšim, suręmsim visa tau
ta pečius ir pastatysim gra
žią socialistinę Lietuvą —• 
tikrą lietuviams darbinin
kams tėvynę! ’ J. <

Diskusuota konstitucijos tai
symo reikalas. Tam reikalui 
plačiau apdiskusuoti ir kuopai 
patiekti užgyrimui išrinkta ko
misija. Korespondentas.

Lietuvių D e p artamentas 
prie 'Rusų Sub Komiteto te
beveikia dar ir šiandien. Ta
čiau Brazilijoje švintant 
naujiems politiniams hori
zontams, mes, lietuviai, ne
galim pasitenkinti vien virš 
minėtu Lietuvių Departa
mentu ir nacionalizuota mū
sų organizacija su politinės 
policijos i n t e rventorium 
priešakyje. Ir, ypatingai, 
kuomet lietuviški fašistu
kai Sao Pauly j e nesnaudžia. 
Randantis mums tokioje ap
linkumoje, nesenai Sao Pau
ly j e įvyko progresistų lie
tuvių siauras susirinkimė
lis. Tame susirinkimėlyje 
priėjom išvados ieškoti bū
dų sušaukimui masiniam 
lietuvių susirinkimui, ku
riame sutverti organas su 
teise atstovauti, kur reika
linga Liet uvių Koloniją 
Brazilijoje ir k. O dabar, 
nieko nelaukiant padėti pa
matą platesniam progresy
viniam veikimui tarpe lie
tuvių Brazilijoje.

Be visos eilės reikalų, 
tam susirinkimėly nuspręs
ta pradėti rūpintis spaudos 
reikalais. Ir štai, pirmam 
Spaudos Reikalų laikino
sios komisijos posėdy j pri
ėjom prie tokios progra
mos:

1) Kadangi neturim Bra
zilijoje progresistinės lie
tuvių kalba spaudos ir jos 
iš niekur negaunam platini
mui lietuvių masėms, svar
biausia Spaudos Reikalų ko
misijos pareiga turi būti: 
susirašyti su Lietuvos laik
raščių redakcijomis, su Š. 
Amerikos lietuvių laikraš
čiu Laisve, su Kanados lie
tuvių laikraščiu L. Balsu ir 
su Urugvajaus lietuvių lai
kraščiu Darbu prašant, kad 
prisiųstų laikraščių platini
mui. Bet kadangi dabar ne
įmanomas pinigų išsiunti
mas į užsienį atsilyginimui 
redakcijoms už išplatintus 
laikraščius mūsų tarpe, vie
nintelę išeitis pasiūlyti re
dakcijoms sekančias sąly
gas: atsilyginsim tik tada, 
kada bus galima išsiųsti pi
nigai iš Brazilijos, ar kito
kiu kokiu būdu, pasitaikius 
progai. Iki kol bus galima 
atsiskaityti, Spaudos Rei
kalų komisija pasiima sau 
už pareigą nuo šiandien, vi
sus pinigus, gauriamus už 
išplatinamus 1 a i kraščius, 
globoti savo atsakomybėje.

.2) Organizuoti, iš lietu
vių į portugalų kalbą vertė
jų grupeles ir stengtis ben
dradarbiauti ve r timėliais 
progresyviniubse vietiniuo
se laikraščiuose, informuo
jant Brazilijos liaudį apie 
Socialistinę Lietuvos Res
publiką, apie jos kūrimąsi, 
apie joje nazių padarytus 
žvėriškumus ir apie visą 
Socialistinių Respublikų Są
jungą.

3) Organizuoti laisviau 
vartojančius plunksną lietu
vius ir akstinti juos, kad 
pradėtų bend radarbiauti 
Laisvėje, L. Balse, Darbe ir 
Lietuvos laikraščiuose.

4) Stengtis sutarti su 
Urugvajaus lietuvių Dar
bu, kad užleistų mums Bra
zilijos lietuviams skyreliui,

įsirašė S Nauji Nariai į LDS 
53 Kuopą

Sausio 2-rą Lietuvių Audi
torijoj įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 53 kp. 
metinis susirinkimąs. Narių 
buvo mažokai. Tenka papeik
ti tuos, kurie nesirūpina kuo
pos darbais.

Kuopos pirmininkas Geo. 
Montvila atidarė susirinkimą 
biskį po 8; S. Mažeikienė pa
skaitė protokolą ir laiškus; M. 
Samuolis pateikė rąportą iš 
visų metų kuopos stovio. Kuo
pa turi ižde $290 turto, taipgi 
336 narius. Per metus mirė 4 
nariai, 17 išsibraukė ir 10 per
sikėlė į kitas kuopas.

Pirmininkas G. Montvila 
pažymėjo,- kad už naujų na
rių gavimą vajus eina lėto
kai. Tačiau, palyginant su ki-

6-LEMPUČIŲ RINKINYS
2... 100-WATT LEMPUTĖS
2... 60-WATT LEMPUTĖS
2... 40-WATT LEMPUTĖS

DABAR kai pritemdymų NĖRA (ir elektros
negu bet kada mūsų istorijoj!), štai jums proga paskaistinti savo 

namus .. . duoti savo šeimai daugiau\taupančios akis šviesos... atsikra
tyti tų karo nuvargintų, pritemusių elektrinių lempučių jūsų žiburiuose.

Speciales “šviesos, New York!” dėžės su 6 lemputėmis dabar tuojau 
gaunamos ... 'pigesnėmis kainomis, negu pirm karo.

Jas galima užsisakyti Kooperuojančio Departmento ir Verslininkų 
krautuvėse visame mieste'arba perjbet kurį Consolidated Edison parodos 
kambarį ar tarnautoją.

Drauge su Consolidated , Edison’s vėliausiu numušimū $6,300,000 nuo 
elektros kainų, jos sudaro pigiausią pirkinį per metus! * '

Parsineškite namo vieną ar daugiau “šviesos; New York!” dėžių lem
pučių šiahdien.

Dūmai ir Suodžiai Atsieina 
Chicągai Milionus

•£: Apskaičiuojama, kad dū
mai, dulkės ir suodžiai padare 
Chicagai nuostolių ; bent u? 
$35,000,000 kas metai. Chica- 
ga yra vienatinis didmiestis 
kur garvežiai visai nevaržo 
mai gali leisti dūmus ir dul
kes, kur gelžkeliams nėra jo 
kių apYibavimų.

Prie medžiaginių nuostolių 
visa tai labai kenkią 
sveikatai.

Miestas rūpinasi 
dūmus. Tam siūloma

Būtų gerai, kad būtų pra
vesta griežti aprubežiavimai. 
Būtų gerai, kad garvežiai ne
galėtų įvažiuoti Chicagon, 
kaip yra daugelyje kitų mies
tų. Gelžkelio kompanijos gali 
elektrikinius inžinus įvesti 
įtraukimui miestan traukinių.

Prigėrė Besimaudydamas 
Ežere

Richard :Z irki e, 38 metų, 
besimaudydamas M i c h i g an 
ežere, pateko po ledu ir pri
gėrė.

tomis kuopomis, tai 53-čia pu 
sėtinai pasižymėjo
į kuopą įsirašė 26 nauji na
riai. Mūsų kuopos kvota 35 
nauji nariai. Vadinasi, dar rei
kia 10 naujų narių.

Šiame susirinkime pridavė 
blankas G. Montvila keturių 
naujų narių, Nellie Yuri, A. 
šilas, M. Brown ir M. Plečkai
tienė. M. Zlad prirašė vieną 
naują narį

Naujų narių įrašymui dau
giausia pasidarbavo Geo. 
Montvila. Antras mūsų kuopos 
vajininkas, tai M. Zald.

Pirmininkas raportavo ir 
apie kuopos parengimus. Jis 
pažymėjo, kad parengimai ne
pergeriausia sekėsi, nes dide
lė dalis narių nerodo veiklu
mo.

Skaityta laiškas iš Centro 
reikale Centro valdybos nomi- 
navimo. 
šaukta 
mis. ■

Buvo
mo pirkimą. Kuopos delegatai 
įgaliota veikti. Taipgi kalbėta 
apie surengimą pavasarį dide
lio pikniko delegatų išleidimui 
į Bostono seimą.

Su juo besimaudęs Nicholas 
Dubois bijojo jį gelbėti, o gal 
buvo perdaug sušalęs.

Zirkle, sakoma, ir seniau 
maūdydavęsis šaltame ežere. 
Daugiau, betgi, jis nesimaudys.

Andai mes minėjome, kad 
gavome įdomų laišką iš 
Brazilijos. Kadangi laiškas 
turi plačios visuomeninės 
reikšmės, tai mes, apleidę 
jo kai kurias dalis, spaus
diname I^aisvėje, kad skai
tytojai galėtų susipažinti su 
demokratiniai nusiteikusių 
Brazilijos lietuvių padėtimi, 
su jų sielvartais ir džiaugs
mais.—Laisves Red.
15-12-1945.
Sao Paulo.
Brangūs Draugai!

Neseniai įvykusiam Sao 
Paulo progresistų lietuvių 
susirinkime išrinkta Spau
dos Reikalų komisija įpar- 
eigavo mane parašyti į 
Laisvę šį laišką.

Visų pirmučiausia, var
du visų progresistų lietuvių, 
gyvenančių Sao Pauly j e, tu
riu jus pasveikinti ir pasi
girti, kad pas mus, Brazili
joje, tiršti reakcijos rūkai 
sklaistosi. Brangus Brazili
jos darbininkų ir liaudies 
vadas Luis Carlos Prestes 
laisvėje. Komunistų Partija 
veikia legaliai. Knygynų 
vitrinose marksistinio ir le- 
ninistinio turinio knygų pil
na—tik reikia turėti pinigų, 
kad jas galima būtų varto
ti. Išeina du darbininkų 
dienraščiai Komunistų Par
tijos orientuojami: vienas 
Rio de Janeire Tribūna Po
pular, kitas Sao Pauly j e — 
Hoje. Vienu žodžiu ir mes 
čia Brazilijoje* pradėjom 
kvėpuoti tyresniu oru.

Tiesa, mus svetimtaučius 
dar tebeslegia užsilikę Ge- 
tulio Vargo nązistiniai įsta
tymai. Neturim teisės turė
ti savo kalba spaudos. Ne
turim teisės organizuotis į 
lietuviškas organizacijas ir 
į visokias nebraziliškas. Ta
čiau viską tą toleruojam ir 
laukiam. Tikimės, kad po 
balsavimų, susirinkus par
lamentui ir pradėjus jam 
veikti, draugai komunistai 
ir progresistai jame atsto
vai užbaigs valyti Braziliją 
nuo visokiausio nazistinio 
brudo. Šiaip, mes lietuviai 
veikiam: kiti progresistų 
komitetuose, dar kiti ten, 
kur randam galimybės veik
ti. Darbu tarpe lietuvių 
daug ko negalim pasigirti. 
Kaip minėjau, Getulio Var
go nazistiniai įstatymai, lie
čianti svetimtaučius, mus 
lietuvius smarkiai sukrėtė. 
Netekom lietuviškos spau
dos, nors ir nekokią mes ją 
turėjom. Mūsų organizaciją 
Rytą nacionalizavo net du 
kartu. Paskutinį kartą na
cionalizuojant politinė poli
cija paskyrė mums net in-

leisti nelegalų laikraštuką 
Tiesą. Tačiau, Komunistų 
Partijos patariami, laikraš
tuko leidimą sulaikėm. Ar
gentinos lietuvių Momento 
ir Urugvająus lietuvių Dar
bo platinimas irgi sugniu
žo dėka reakcijai ir pašte 
išvystytai kovai prieš ko
munizmą. Tačiau nenusto- 
jom vilties. Susimetėm apie 
Rusų Sub Komitetą Sao 
Paulyje remti nukentėju
sius nuo karo Sovietų Są
jungoje. Šiaip taip suorga- 
nizavom prie virš minėto 
Rusų Sub Komiteto — Lie
tuvių Departments Ir dėka |kad ne puslapį, tai nors pu

sę puslapio, kurį Spaudos 
Reikalų komisija pasiima 
sau už pareigą suredaguoti.

Taigi brangūs draugai: 
Iš šios Spaudos Reikalų ko
misijos programos, galit su
prasti, koks šio laiško tiks
las ir ko mes trokštame...

ALDLD lietuviškų knygų

Lietuvių Departąmente vei
kiantiems draugams, per 
porą metų, sugebėjom Bra
zilijoje Lietuvių Koloniją 
pasiųsti į Sovietų Lietuvą ir 
Socialistinių Respublikų Są
jungą už virš 40,000 eruzei- 
tų vertės visokiausių drabu- 
^11 kį —i

On, New York!” rinkini

popieros dėžėje

ELECTRIC
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Ketvirta then.. Sausio

VIENAS IŠ 350 SUŠAUDYTŲJŲ
(Tąsa)

IX.
Vieškeliu matyti žmonės važiuoja į 

Jurbarką. Ketvirtadienis — turgaus 
diena. Atrodo, kad vieškelis, apsuptas 
kažkokiomis šviesiomis miglomis, paky
la nuo žemės, linguoja erdvėje, lyg įtemp
ta plati pakabinta juosta. Žmonės eina, 
vežimai važiuoja ne žeme, bet oru, erd
ve. Dirstelėjau į šalį, į Jurbarko pusę.

Kelučiu iš.vieškelio, kapų link, slenka 
būrys žmonių. Tai mirtininkų giminės ir 
pažįstamieji. Iš tolo eidami, jie palydi 
mus gyvus į kapus. Kad tik-žmona nema
tytų, kai mane šaudys, žudys. Nejau žu
dys? Mintyje dingteli nauja viltis: jie, 
palydintieji, neleis mus žudyti, išgelbės. 
Bet kaip? Vistiek kaip. Šauks, rėks, pra
šys

LIETUVOSPagalvokim Apie gentims reikalingi. Jie paleng- 
yins skausmą, bet nepagydys ŽINIOS IŠ

Demobilizuotųjų Karių 
Susirinkimas

MAŽEIKIAI. — čia įvyko 
visos apskrities demobilizuo
tųjų iš Raudonosios Armijos 
karių susirinkimas. Buvusieji 
kariai apsvarstė savo darbo 
uždavinius kasdieninėje tai
kiojoje statyboje, į kurią jie 
dabar įsijungė. Kalbėjusieji 
Tėvynės gynėjai pabrėžė, kad 
jie lygiai, kaip kare su prie
šu, nesigailės savo pastangų ir 
jėgų tam, kad Tarybų Lietu
vos politinis, ūkinis ir kultūri
nis gyvenimas būtų kuo grei
čiausiai atstatytas ir pakeltas 
Į dar aukštesnį lygį.

K. Ambr ožaitis. ' ,
leistas įsakymas: susėskit ant 
Susėdom. Girdisi tylūs verksmai, 
jimai. Kiti meldžiasi, prašo pasigailėti, 
dovanoti. Toliau nuo manęs susodintam 
būryje pasigirsta moteriškas balsas: 
“Budeliai, mirtis jums. Mes mirštame 
už tarybinę Lietuvą. Mirtis jums.” Ro
dos, tai buvo Baibokaitės balsas. Bude
liai, pasiuto., Visus, spardo, daužo, kapo
ja kančiais per galvą,'per veidą, per akis 
— kur tik papuola. '

Mus lydėjusi jurbarkiečių minia susi
rinko prie klebono trobesių, kurie yra čia 
pat, prie kapų. Tai pastebėję budeliai pa
leido keletą šūvių minios pusėn ir ųiinią 
išsiskirsto, dingsta. Likome vieni pa
smerktieji ir mūsų galabytojai, žudikai.; 
Beviltiškai ir išgąstingai besidairydamas, ‘ 
pastebėjau, kad vieni Vokiečiai muša ne
kaltas aukas, drasko nuo jų rūbus, kiti 
ragina sparčiai kasti kapo duobę, o dar 
kiti, priklaupę ant vieno kelio, užtaisinė
ja automatinius šautuvus. Pro akis pra
lėkė mirties šmėkla, visą kūną nukrėtė 
mirties šiurpuliai. Mirtis? Nejaugi nie- 
kas mus neišgelbės, niekas hępa si gailės? į 
Nejau, iš tikrųjų, jie mus žudj^s? Negali; 
būti. Aš nenoriu, negaliu mirti. Mane 
nupurtė tokia klaiki mirties baimė, kad, 
rodos, aš ir be kulkos gausiu galą.

Mes sėdime ant žemės ir žiūrime, kaip . 
mūsų draugai kasa sau ir mums bendrą 
kapą. Ne visi kasa, nes /kastuvų trūks
ta. Nauja komanda: nekasantiems įsako
ma laužti medžių šakas ir iš jų padaryti 
uždangą nuo vieškelio, kad važiuojantie
ji nematytų nekaltų žmonių žudynių. 
Laužydami dygliuotas laukines kriaušes 
ir erškėčių šakas, žmonės apsidraskė, su
sikruvino. Tomis dygliuotomis šakomis 
budeliai muša mirtininkus, kruvina jų 
veidus, pečius. Jie smaguriauja žmonių 
kančiomis. Pasigirsta naujas sadistiškas 
įsakymas: mirtininkai privalo mušti 
viens kitą kas kuo turi: kastuvu, medžio 
šaka, kumštimi, akmengaliu ir pan. Kas 
to įsakymo nevykdo, tą iki kraujo, iki 
sąmonės netekimo kapoja kančiais, spar
do, daužo šautuvų buožėmis. Mirties 

; siaubo* pagauti, kai kurię mušasi iki 
kraujo, iki apalpimo. Vaiždas — baises
nis už mirtį. Apie tokius dalykus galinta 
kliedėti. Bet kad tas galėtų gyvenime 
atsitikti, to ir mirdamas nesuprasiu . ..

(Bus daugiau)

zemęs 
raudo-

reikia paskolų ir kreditų, kad 
tuo lenkai galėtų savimi pa
sirūpinti, nes tik tie dalykai 
yrą tikras pamatas sveiko ry
tojaus. Lenkų kilmės ameriko
nai visų-politinių ir religinių 
spalvų galėtų savo pastangas 
sukaupti šia kryptimi it nesu
mažinti savo . patriotizmo, 
priešingai, tokia pagalba ro
dytų tikrą ir gilią Lenkijos 
meilę. m.,.. 4 , , , /

Tas pats atitinka ir bet ku
rios kitos tautybės.grupei", čia 
duodant bet kokią paramą sa
vo tėvų žemei, kuri kenčia nuo 
vokiečių invazijos ir nuterioji- 
mų. O.N.A.

Rašo publicjstas EDWARD 
DRUZIN, kurio rastai yra til
pę anglų, kanadiečių z ir lenkų 

periodinėj spaudoj.
Įsteigimas Tautos Vieningu

mo laikinosios valdžios, davė 
Lenkijai tūlą dalį nusistovėji- 
mo, nors ir galutinas tos val
džios pobūdis nepaaiškės, ikį 
po visuotinųjų rinkimų...Tuom 
gi tarpu Lenkiją liečiančiuose 
dalykuose užsienio -opinija — 
paimant ir lenkų kilmes.ajne- 
rikonų nusistatymas į- < yra 
labai paveikiamas politiniais 
išskaičiavimais. šis • faktas, 
nors pilnai suprantamas, ‘ ta
čiau vargu sudaro bešališką 
pamatą spręsti tikrąsias da
bartinės Lenkijos sąlygas.

Politika, kaip.Lenkijoj, tai$ 
kitur, yra labai reikšmingas 
veiksnys šalies gyvenime, bet 
nėra vyraujantis veiksnys 
Lenkijos dabartinėje padėtyje. 
Dėl to, kad Lenkija pergyve
no didžiausį griovimo ir naiki
nimo etapą, patekusi po žiau
rios agresingos tautos letena. 
Tose sąlygose, nežiūrint, ko
kią valdžią ji turi ir nežiūrint, 
koks tos valdžios politinis po
būdis, ji pirmiausia turi imtis 
žmonių ekonominio gyvenimo 
atsteigimo, negu ji pajudins 
bet kurią kitą problemą. Ji 
turi šiame a’ęikale imtis ini
ciatyvos, neW pratęsimas esa
mo chaoso reikš milionams 
mirties de.kretą. Lenkų vadai, 
kurie suorganizavo Tautos 
Vieningumo Valdžią, pilnai 
suprato ir įvertino šią padėtį. 
Mes, kurie gyvename toli nuo 
Lenkijos badavimo ir vargo, 
turėtume nemažiau šį faktą 
suprasti ir įvertinti.

Dėl to turėtų būti visiems 
aišku, kad nuoširdus susirūpi
nimas Lenkijos gerove turi pa
sireikšti visuose — imtis vi
sų p_astangų atstatyti tą api
plėštą ir sugriautą šalį. Kad 
Lenkija išliktų, jos draugai ir 
patriotai negali dasileisti vai
dų dėl politikos momente, ka
da, pati šalies gyvybė yra pa
vojuje. Lenkų kilmės ameriko
nai visų politinių įsitikinimų 
turėtų susijungti savo pastan
gose grąžinti savo prabočių 
tėvynei fizinę sveikatą, jei jie 
yra tikrai nuoširdūs troškime 
stiprios, 
ateityje.

Pačioje 
daugiau

Skaitytojų Balsai
šys, »— aš patsai nežinau ką darys, bet 
išgelbės. • Aš visvien nežūsiu. Pagaliau, 
turi įvykti kažkas nelaukta, nepaprasta. 
O gal jie čia mus atvedė tik taip sau, pa
gąsdinti? Viskas gali būti. Gal tuoj mes 
visi grįšime pas savus, džiaugsimės ir 
gėdysimės dėl patirtos baimės. Tūkstan
tis visokių “gal!’’

Tuos “gal” nutraukia piktu riksmu pa
duota komanda: sustot, halt! Tiesiog 
prie mūs,’pusiau nurengti, apkruvinti 
jurbarkiečiai kasa ilgą bendrą kapą. Jie 
buvo atvaryti anksčiau mūsų. Tai mūsų 
pažįstami, draugai, mirtininkai. Vieną 
jų vežte atvežė. Jisai senas invalidas, siu
vėjas, seniai netekęs vienos kojos ir vie
nos rankos. Tai jurbarkietis Pijus Pet- 
rukaitis. Išmestas iš vežimo ant žolės, ne
galėdamas judėti be rementų, jisai tik 
dairosi į šalis, veidu sruvena prakaitas. 
Bet nenusiminęs, tarsi šypsotųsi. — Ir 
jis žino, kad viskas baigsis gerai, — pa
galvojau.

Kaip ir pirmiau atvarytus, taip ir 
mus išrikiavo kitą kapą kasti. Šalia ma
nęs iš vieno šono stovi mano svainis Jo- 
nikis iš kito — skulptorius V. Grybas. 
Labai jaudinasi Grybas. “Draugai, sa
ko jis, atėjom čia mirti, bet mirštame už 
Lietuvą.” Svainis ir Grybas reikalauja 
teismo, liudininkų. Kaip atsakymas, ant 
judviejų pasipila kančių smūgiai per 
galvą, per veidą. Grybas nuo smūgių su
klupo ant žemės, man irgi graudu pasi
darė. Rodos, šią akimirką mus nušaus, 
nugalabys. Mes pasmerkti, žudomi — 
mes mirštame. Viskas baigta!.

Per visus kapus nuaidėjo klyksmu pa-I - -. ________________________

m'.

' i*.

naujus amatininkus ir 
prekybos ir pramonės

žmonės, kurie priside- 
darbo

tvarka, rajnybe.ir visų žmo
nių talka, kaip dabar. Lenki
ja ką tilt1 netapo nušluota nuo 
žemlapio, kaip vokiečiai no
rėjo. Kai jie naikino profesio
nalų ir lavintų .darbininkų ei
les, naciai žinojo, 'kad jie 
smeigia į Lenkijos ekonomijos 
širdį. Išžudydami Lenkijos žy
dus, jie dar toliau pastūmėjo 
šį velnišką planą, nes daugu- 
fna Lenkijos užsienio prekybos 
Žinovų buvo žydų tikybos len
kai. Naciai degino Majdaneko 
ir Oswiecimo pečiuose ne vien 
žydus, bet visą kūrybinę inte
ligentiją, be skirtumo religi
jos, kuri tik galėtų vėl paruoš
ti naujus užsienio prekybos ži
novus, 
naujus 
vadus.

Visi
da prie šalies gerovės 
savo lavintu ar nelavintu pa
tarnavimu, yra naudingi, yra 
tautos resursas ir užsitarnau
ja apsaugos. Lenkai pakanka
mai nukentėjo, kad suprasti 
šį neišvengiamą faktą, ir šių 
dienų Lenkijoj vieningumas 
turi remtis šiuo supratimu. 
Lenkijai reikalinga tautinė 
vienybė, kuri galėtų iškilti 
virš menkų religinių ir politi
nių skirtumų. Lenkija turi tu
rėti tautinę vienybę tikrovėje, 
ne vien varde.

Mums, Amerikoj, jei turime 
Lenkijos gerovę prie širdies, 
tie patys principai turi vado
vauti. Tas nereiškia, kad poli
tiniai įsitikinimai turi būti nu
mesti. Visai ne. Bet jie turi 
likti antraeiliai reikalai prieš 
gyvą reikalą gelbėti Lenkiją 
išgydyti nuo širdį veriančių 
karo žaizdų. Ne vien maisto 
siuntiniai mūsų draugams ir

Kaip Lengvu Būdu Galima 
z Prašalinti Karpas

'January 4, 1946,
Brooktondale, N. Y. 

Gerbiama Laisvės Redakcija:
Pastebėjau Laisvėj vienos 

moters nusiskundimą dėl kar
pų augimo, ant jos dukrelės 
rankučių. Ji nurodo, kiek daug 
vargo ji ir jos dukra turėjo, 
ir daug skausmo nukentėjo, 
bet dar iki šiol negalėjo nuo 
tų karpų atsikratyti. Klausi
mas duotas daktarui Kaškiau- 
čiui. Dr. Kaškiaučiaus nurody
ti vaistai, man atrodo, lyg ir 
biskį pavojingi, o antra, gal be 
daktaro būtų sunku jų gauti.

Aš čionai paduosiu mano 
paties atrastus vaistus (gal 
būt dar daktarams nėra žino
mi), kurie nėra taip pavojin
gi ir be jokio skausmo nuims 
karpas. Tai yra rūgštis, pada
ryta iš marių druskų ir vadi-

nasi muriatic acid. Galima 
gauti pas bile blekorių, kuris 
išdirba blekinius indus. Gali
ma gauti ir aptiekoj už penk
tuką. Viskas, ko reikia, tai tik 
pasiimti plunksną ir pavilgius 
i tą rūgštį aptepti paviršius tų 
visų karpų bent kelis kartus 
vakare. Na, ir į trumpą laiką 
nežinosi, kur karpos dingo, 
kaip nežinai, iš kur jos atsira
do. Nėra jokio skausmo ar rū- 
pesties. Pusėtinai gerai ir dėl 
kornų, tik ima daugiau laiko.

Taipgi patartina farme- 
riams pasinaudoti ’dėl karvių, 
kurios turi karpas ant spenių. 
Aptepkite karpas kelis kartus 
per kelias dienas, ir į trumpą 
laiką jos nupuls.

Tai yra mano atradimas ir 
ištyrimas. Patartina dr. Kaš- 
kiaučiui patikrinti.

W. G. Lasky.

Telef. HUmboldt 2-7964

WORCESTER, MASS
Trijų Aktų Operetė

Kada Kaimas Nemiega
STATO SCENON AIDO CHORAS

Sekmadienį, Sausio 13 January 3-^™?^

Aido Choras, vadovybėje Josephinos Karsokienės

j LIETUVIŲ SALEJE, 29 ENDICOTT ST.'
j Režisierė ir Choro mokytoja —Josephine Karsokienė
J Akompanistė — Biruta šalaviejūtė
3 Gerbiamieji! šis bus aidiečių šeštas vaidinimas šios operetės. Aišku, atsilan- 

B kę turės kuom pasigrožėti, nes aidiečiai įgyję praktikos pasitiki; kad!• dainos ir 
B| vaidinimas bus atlikta šauniai. Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dainos-dąL 

Ulės mylėtojus dalyvauti. 6 KOM.

gyvos lenkų tautos

Lenkijoje niekad 
nebuvo reikalinga

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BVYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

GREEN STAR BAR & GRIIX
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIDAIS.
• , Geriausias Alus Brooklyne 1

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

g 459 GRAND ST.
1 (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreipr 
kites prię manęs dieną 
ar naktį greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai {ruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113. ML Vemon St.
HILAI) ji OHIA, PA.

.< 4'( įji,.

Telefonas Poplar 4110

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

--------- tr f . 
Sekmadieniais hera valandų.VALANDOS

į MATEUŠAS SIMONAVICIUS
I GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

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

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

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 /
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Grąsina 600,000 CIO 
Narų Streiku N. Yorke
New York, saus. 9, — 

Miesto tarybos narys Mi
chael J. Quill, pirmininku 
CIO Transporto Darbininkų 
Unijos, pareiškė, kad jeigu 

• reikės, tai CIO unijos pas
kelbs 600,000 savo narių 
streiką paremti 7,000 strei
kuojančių telegrafistų. 

>

jLxmuuii. — pusuuiite A- 
debgątai j /mti- 

a Tautų susirinkimą kas
> Trik pj&htfg įtar

tį dėlei atominis jėgos kon
troliavimo.

DEMONSTRACIJA JAPO
NIJOJ PRIEŠ KARO

IWI'I .u<

žmonių

žius. Streikieriai ir pritarė
jai masiniai pikietuoja vi
sas užstreikuotas telegrafo 
stotis.

Streikas, be kitko, sulai
kė 85 nuošimčius visų už
sieninių telegramų.

Darbo Federacijos Mėsi
nių Krautuvių Darbininkų 
Unija užreiškė per savo se
kretorių - iždininką P. E, 
Bormaną, kad šios unijos 
Vežikai nedirbs, jeigu sker- 
dyMiniai CIO darbininkai 
išeis streikan.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
PuJBnįnkas M;ahottey pa

vadino demonstraciją be
veik maištu.

Kareiviai išleido mimeo- 
grafuotą lapelį, kūr smer
kia puik. Mahoney, kad jis 
^pliauškia” ir žemina ofi- 
cieriaus vardą. Lapelis pa
kartoja tokius pulkininko 
žodžius:

“Jeigu jūs norite namo, 
aš pasiųsiu jus namo •— į 
Yokohamos kalėjimą. Jeigu 
jūs norite šilkinių kelinai- 
čių su Peisais’, aš jums 
duosiu jas. Jeigu aš dar 
kartą išgirsiu jus dainuo
jant ‘mes Thorime namo,’ aš 
pats asmeniškai paimsiu du 
ar tris dainininkus t ir nu
vesiu į savo kalėjimą Yoko- 
hamoj.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kauno Dramos Teatras Ruo- artistai bei režisieriai, rašyto

jai Vaitekūnas, Survila, Miš
kinis ir kiti.

šiasi Savo 25 Metu 
Sukaktuvėms

Kauno Valstybinis Dramos 
teatras aktyviai rengiasi 25 
metų sukaktuvėms.

Šiai įžymiai datai atžymėti 
dramos teatro artistai, režisie
riaus A. Sutkaus vadovaujami, 
atnaujino A. Vienuolio “Tvir
tovės” pjesės, atvaizduojan
čios lietuvių tautos kovą su 
kryžiuočiais, pastatymą.

Jubiliejaus minėjimui ren
giamas specialus gražiai ilius
truotas žurnalas, kuriame bus 
atvaizduotas dramos teatro 25 
metų kūrybinis kelias, žurna
lo parengime dalyvaus teatro

Socialistinės Lenktynes 
Rinkimų Garbei

UTENA. — Rinkimams į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą 
pažymėti Utenos apskrities 
valstiečiai pasižadėjo greičiau 
užbaigti privalomųjų pristaty
mų planą. Tarp’ atskirų vals
čių prasidėjo socialistinės 
lenktynės. Ypatingai aktyviai 
į socialistines lenktynes įsijun
gė Debeikių valsčiaus valstie
čiai. Jie jau suorganizavo pir
mąją raudonąją gurguolę r in-, 
kimams pažymėti.

y. ■■■m iim

Dienraščio Laisvės Bendrovės 
SUVAŽIAVIMAS 
IR BANKIETAS 

♦ * . * *
Sausio 27 d. (Jan. 27th), įvyks dienraščio Laisvės 

bendrovės dalininką suvažiavimas. Tą pačią dieną, 
vakare, bus bankietas. Laiko beliko pora gerii sa
vaičių iki šių svarbių įvykių. Bet ar jau esame pa
siruošę dalyvauti suvažiavime? Ar pagalvojome 
apie naujus sumanymus savo dienraščio naudai? Ar 
jau įsigyjome bankieto bilietus? Laikas ir labai lai
kas turėti bilietus. Mažiausia savaitę prieš bankietą 
rengėjai turi žinoti kiek bus parduota tikietų, ant 
kiek žmonių gaminti vakarienę.

Suvažiavimą ir bankietą turime imti rimtai. Taip ' i 
rimtai kaip mes imame patį savo dienraštį. Kurie 
dar nesate dienraščio Laisvės bendrovės dalininkai 
privalote tuojau įsigyti Šerų. Tik už $10 jūs galite 
būti Laisvės leidėjais ir savininkais. Kiekvienas 
sveikas ir dirbantis žmogus gali biįt Laistės Savi
ninku. Tai gražus ir garbingas dalykas būti leidėju 
didžiausio, labiausią mėgiamo lietuvių dienraščio 
Amerikoje. Jau dabar apsileidimas pažangiam žmo
gui, kuris dar iki šiol nėra* Laisvės bendrovės jšė- 
rininkų. Bet jei nepasirūpins patapti šerininku iki 
suvažiavimo, tai nesuprantu ką manyti apie tokį 
progresyvį...

Bankietas, draugai, irgi yra mūsų visų dalykas. 
Visi turime rūpintis, kad jis pavyktų. Nelaukime, 
kad kas mums primintų, bet patys supraskime, kad 
reikia rūpintis dienraščio palaikimu. Tiesa, nesame 
bėdoje. Tačiaus turime žiūrėti į ateitį turime pa
sirūpinti rezervo sunkesniems laikams. Bankietas 
yra vienas iš daugelio būdų užsidirbti savo dien
raščiui šimtuką-kitą finansines atsparos.

Atsiminkime ir tą faktą, jog dienraščio Laisvės 
priešai, visoki fašistiniai pašlemėkai dabar yra ait
resni negu kad jie buvo anksčiau. Mūsų parengi
mams jie stengiasi pakenkti kiek galėdami. Nes 
ir tas turėtų mus paakstinti būti veiklesniais. Ne
tik patys turime būti bankiete sausio-Jan. 27-tą 
dienų, bet privalome rūpintis, kad kuo daugiausia 
sukviesti žmonių Į bankietą, kad padaryti bankietą 
nikini fiAkminsrn. ; -

Pagalbai
Gruodžio 22 d., Gedimino 

Draugystės patalpose, Draugi
jų Komitetas buvo parengęs 
pažmonį Lietuvos žmonių pa
galbai. Pažmonis buvo nepa
prastai smagūs. Vieną, tai bu
vo prieš žiembs šventes, kuo
met darbininkai gauna atosto
gų nuo darbo.

Pažmoijį puošė mūsų lietu
viai kariai, atsilankiusieji į pa
rengimą. Petro žirgulio vyres
nysis sūnus jūrininko Unifor
moje atostogavo. Jono Poš
kaus sūnus irgi jūrininko uni
formoje atostogavo. J. Suopio 
du sūnūs ir žentas garbingai 
paleisti iš karines tarnybos. L. 
Šliakio sūnus irgi paleistas 
garbingai, išbuvęs 9 męn. Vo
kietijoj nęlaisvėj. Na, ii/ Gėd- 
dy Vaitas. Ir kuomet šie 5 bu
vę jr g dar tarnaują jauhuo- 
liai sudarę grupę ratu sveiki
nosi- ir apsikeitė mintimis, tai 
mums “seniams” buvo nepa
prastai jaukus vaizdas. Jie pa
dėjo nukauti vokišką ir japo
nišką fašizmą, o šiandien jau 
sugrįžo. •

Visi kariai yra pilnai užsi
tarnavę platesnio aprašymo ir 
tas bus padaryta trumpoj at
eityje.

Apie savaitė atgal, važiuo
damas namo iš karinės tarny
bos, P. J. Ridikas iš Chicagos, 
Onos Bachulienės brolis, buvo 
sustojęs pas seserį Oną. Na, ir 
Laisvės agentas P. Andrašiu- 
pas turėjo progą susitikti P. 
J. Ridike kuris užsirašė Lais
vę metams. Mat, P. J. Ridikas 
yra šermenų direktorius, 3Š54 
So. Halsted St., Chicago, Ill.

Parengime gaspadinavo K. 
Andrašiunienė, R. ^ernauskie- 
nė; vakare padėjo A. Lekavi
čienė. Iš vyrų dirbo Jf^Stanči- 
kas, R. Barauskas ir černaus- 
kas.

V. Poškienė aukavo $5 ir 
porėjo?: kąd >ūty^išlysta ant 
tikietuką. Tą komitetas pada
rys prie pirmus progos.

Po $2 aukojo: S. Gendrėnas. 
J. Baradaitis.

Ą. Lekavičienė $1.
Viso aukų $10. Nuo paren

gimo pelno liko $46, ir $4 nuo 
praėjusio pikniko. Viso $60.

Aprašant 9 d, gruod. paren-. 
girną buvo pažymėta, kad F. 
Kurkūlis, aukojo $į, bet Kur-' 
kulis aukojo $£. Atsiprašau.

Lietuvis Žuvo
J Politinių Ginčų

kinis, 68 metų amžiaus, Nau
jų Metų yąkarą nuėjo į Ulin’s 
saliūną, 399 Eleventh,St.

Ten jis nusitiko .su Lawrence 
Schiąchtęr, 40 metų amžjąue, 
kuris, matomai, yra vokiečių 
kilmės ir reakcinio nusistaty
mo. Šųsigiįčinus, Schlaęhter 
kirto Miškiniui į žandą. Miški
nis nuo smūgio puldamas per- 
siskėlė gkl^ą ir liko be sąmo
nės, Po kiek laiko mirė.

Kuomet policija atvyko, tai 
SchJaęhter policijai pasakojo, 
būk Miškinis jam .aišk-hvęs. 
“komūpistipes teorijas,v Jud
rios jam nepatiko. Miškinis, 
girdi, jam sudavęs j veidą, .o 
jis, praradęs lygsvarą, kilio 
Miškiniui į žandą.

Schjąchtęr vėliau buvo areš-

tuotas ir padėtas po kau
cija. Nuo jo pareikalauta to
kia maža kaucija dėl to, kad 
jis kaltinamas tik dęl mušty
nių. Bet policija žada toliau 
vesti tyrinėjimą.

Kas tik Miškinį pažino, vipi 
pasakoja, kad jis buvo ramaus 
būdo žmogus, kad jis net daug 
nesiginčydavęs. Mažai tegalė
jęs angliškai sukalbėti.

Nuo 1923 metą Miškinis diiv 
bo John Deere Plow dirbtuvėj 
kaipo kalvis. Jis gimė Lietu
voj 19 d. rugpjūčio, 1877 me
tais. Atvyko į šią šalį 1907 me
tais, ir apsigyveno East Mo
line.

L. Miškinis buvo nariu Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 132 kuopos ir Lietuvių Li
teratūros 64 kuopos. Rep.

R   !■     M 1 ■. 1 I I I . ■ ■ ■

REIKALAUJA DIDESNIŲ ALGŲ, KAD 
PALAIKYTI VYRUS MOKYTOJUS

Herschel; Scott, Chicagos 
Vyrų Mokytojų Kiiubo prezi
dentas, tvirtina, kad į 10 me
tų vyrų mokytojų skaitlius 
Chicagos mokyklose gali nu
pulti nuo 50 iki 65 nuoš. Jau 
ir dabar, kaip sako Scott, vy
rų mokytojų Chicagos- moky
klose yra labai mažai. Prie
žastis to—permažos mokytojų 
algos. Scott Chicagos viešųjų 

budžeto komitetui 
kad mokytojams al- 
būti pakeltos ant 30

Sekantis didelis sąskridis, 
tai Laisvės bankietas šaus.- : 
Jan. 27 dieną.
. ....................J1?!’ l|,l.l.|,.li|.|lil>l ■ ■■«-.I. i, I IJI. I Į II .

mokyklų 
pasakė, 
gos turi 
puoš.

Savo 
nurodė, kad 311 pradinių mo
kyklų tik 92 vyrai užima prin- 
cipalų vietas ir eilinių moky
tojų (vyrų) veik visiškai nėra.

Mažiau negu trečia dalis 
aukštose mokyklose yra vyrai, 
nekuriose miesto sekcijose dar 
mažiau.

Aukštųjų mokyklų principa- 
lams priemiesčiuose mokama 
nuo $10,000 iki $15,000 meti
nės algos, kuomet~pačioj Chi- 
cagoj aukščiausia alga ’esanti 
tik $5,700.

Nekurtuose Naujosios Ang
lijos miestuose ši problema iš
rišta įsteigiant skirtingas al
gas dėl vyrų ir moterų. 
. . < j .
Kiti Darbininkai Irgi Reika

lauja Daugiau Algų
Didesnių algų reikalauja ir 

kiti mokyklų darbininkai: in? 
žinieriai, • dženitoriai, žąisla- 
viecių prižiūrėtojai, pradinių 
mokyklų principalų pagalbi
ninkai, klerkai, ugniagesiai, 
r~rwlRWy~,w**,Rr?wr**r^r|.i l.,.l.i '—i1

argumentuose Scott

tymsteriai ir automobilių vai
ruotojai, eleveitorių darbinin
kai, valgyklų darbininkai, 
elektros darbininkai, maliavo- 
tojai ir kiti. Viso 15 skirtingų 
grupių darbininkų, dirbančių 
mokyklose, reikalauja algų 
pakėlimo^ Chicagos Mokytojų 
Unijos reikalaujamos algos 
siektų iki $9,435,000. Kitų vi
sų grupių reikalavimai atsiei
tų po $600,000 daugiau į me
tus paėmus visų algas.

Mokyklų Tarybos preziden
tas James B. McCahey sako, 
kad kaip dabar stovi iždas, tik 
$3,500,000 galima būtų nau
doti padidinimui algų.

Mokyklų darbininkai prašo, 
kad jų algos būtų sulygintos 
su kitų miesto darbininkų al
gom. Pradinių mokyklų prin- 
cipalų pagelbininkai nurodo, 
kad, • jų algos, palyginus su 

nalu aitrom, vra mažiau- 
visoje šalyje. -

prirįipalų algom, 'yra mažiau
sios

Kenosha, Wis

sėkmingu.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPEREITORKOS PRIE

SENIAI ĮSTEIGTA IŠTAIGA 
52 Savaites į Metus 

GERA ALGA 
VAKACIJOS IR SVENTfiS 

SU ALGA

N1TEKRAFT CORP. 
451 SOUTH JEFFERSON STREET 

ORANGE, N. J.

REIKIA MERGINŲ 
RAŠTININKIŲ AR 

PARDAVĖJŲ 
Gera Alga.

Greiti Pakilimai. 
Nuolatinis Darbas.

KREIPKITĖS TARPE 9 IR

STANLEY STORES
2007 BOSTON ROAD, 

' BRONX.
(EAST 177^H ST. STATION)

12

(9)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer Siuvamųjų Mašinų. 

Sekcijų Darbas. GERA ALGA.
TAIPGI RANKINĖS PROSAVOTOJOS 

50 WEST 3RD STREET 
(4-tos Lubos)

■ GRAMERCY 7-3924
\ (9)

MERGINOS* LENGVAM FABRIKO DARBUI. 
$24 pradžiai. 5 dienų savaitė. Nuolat, 

progos pakilimam. 
BERNHARD COrfN, 

LISPENARD STREET, N. Y.45 C.

>S-w

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS 
PATYRIMAS

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS 
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J.

(84)

REIKIA MERGINU 
MOKYTIS AMATO

LENGVAS DARBAS
SOLAR GOLD LEAF CO.

216 ALABAMA AVE.
BROOKLYN.

V (U»
MERGINOS PARDAVĖJOS 
PRIE POST EXCHANGE 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI
FORT TOTTEN POST EXCHANGE 

FORT TOTTEN, N. Y. 
.  -40

MONTELLO, MASS
» y

DIDELIS METINIS

V rt Mf1 V n T B C aV JEl O A JfA 0
IR ŠOKIAI■R WF ■ifB UP

RENČIA UUOSTBĖS CHORAS

Saiisio 12 January
LietuviŲ Tautiško Namo Apatinėje Salėje

8 Vine Street, Montello, Mass.
Pradžia 7!30 vąlandą vakare

Liuosybės Chorus, vądovau j ant Edward Sugar
Vyrų Grupė, iš Norwood©.
Rožė Stripinis (Markęliutė)
Kląsiškds Šokikės seserys .M. ir F. Griušytės. ; 

ir kiti talėnįai. , .
• ’ ■ t’ , ♦ ’ 4* ..... ’ ; .•.u.'.’ . . ' . .. . ... .•... . j

•................I.IIJU.I, O fF-  ■"t1*1  J" ■ ........... ----- --------------------—....................

ŠpKIAMS GROS GiSRA ORKESTRĄ

įžanga 55 Centai 
. , KVIEMA KOMlTSnAS

Žuvo Karys Stanley Patelūnas
Antano Patelūno šeima ga

vo liūdną žinią, kad žuvo ma
rinas Stasys Patelūnas. Stasys 
buvo jaunas vaikinas, vos 17 
metų. Jis įstojo į marinus lie
pos 18 d., 1945 m.

Prieš Kalėdas jaunas karys 
buvo parvykęs atlankyti savo 
tėvelius ir sesutes. Pasisvečia
vęs 5 dienas, Kalėdų dienoje 
grįžo į tarnybą Quonset Point, 
Beavertail, R. I.

Rašant šiuos žodžiu^, tikros 
priežasties dėl jo žuvinio ne
teko patirti. Tėvai gavo žinią, 
kad Stasys žuvo kempėje. 
Taip pat nepatirta, kada ir 
kur jį laidos.

Patelūnų šeiipa yra labai' 
puiki, taipgi buvo pavyzdin
gas vaikinas ir velionis Stasys. 
Jo tėveliai, sesutes ir jis pats 
yra nariai L'DS 65 kp.
J šiiiomi reiškiu giliausią už
uojautą Stasio tėveliams, sesu
tėms Josephine ir Florence, ir 
visiems giminėms jų liūdesio 
valandoje, žinau ir jaučiu, 
kad nėra skaudesnio įvykio 
žmonių gyvenime, k<ūip netek
ti jauno, puikaus ir energin
go žmogaus, tačiau reikia ra
mintis ir prisiminti, kad kas 
mirė jau nesikeis, likusieji turi 
gyventi ir kiek galint ramin
tis. Kenoshiętis.

MERGINOS
18 IR VIRŠAUS 

LENGVAS ŠVARUS DARBAS SU 
LINKSMOMIS DARBO 

SĄLYGOMIS
PUIKIAUSI UŽDARBIAI

Patyrusio* operatorės, taipgi mokinės prie 
visų sekcijų medvilnės housecoats ir suknelių.

GARANTUOTAS MINIMUM
V AKACIJOS SU ALGA 

SVEIKATOS - POMIRTINĖS 
APDRAUDA

JULIUS DRITTEL 
PRACTICAL FROCKS,

1004 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J.

............... ..... ......-..... ....
MERGINOS, 

EGZAMINUOTOJOS
LENGVAS DARBAS. NUOLAT.

GERA ALGA. PAKĖLIMAI 
KARO FABRICS

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

t

Ine.

Westinghouse e 1 e k tros 
korporacija vėl atsisakė eit 
i derybas su CIO unija.

Washington. — Ameriko
nų Legiono komitetas ragi
na išleisti verstino karinio 
lavinimo įstatymą jaunuo
liams.
i_______________________________ .■ _____________________

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sausio 13 d., Sekmadienį, 3 vai. 
dieną, po 29 Endicott St., Aido Cho- 
rąs suvaidins gražią operetę — “Ka
da Kaimas Nemiega,“ 3-jų atidengi
mų. šis bus aidięčių šeštas vaidini
mas, tad aišku, jog jie įsigijo daug 
praktikos, įdėjo į operetę daug pa
gerinimų. ' Kviečiame visus dailės 
mylėtojus ateiti, pasigėrėti vaidini
mu ir dainom. — Kom. (8-9)

REIKIA NAMŲ DARBININKĖS 
MAŽAI SEIMAI 

Nėr* Vaikų. Privatinis Narna*. 
GERA MOKESTIS

Gražūs kambariai gyvenimui 2 žmonėms, jei 
aplikantė būtų vedusi ar gyventai su sesere. 

Kreipkitės j SIMON ACKERMAN 
1643 43RD ST., BROOKLYN 

WINDSOR 6-9856

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusi. Daili.

LEO, 1005 MADISON AVE. (77-78th St*.)
an

ATRINKĖJOS
Patyrusio sprie avių žarąų.

• Gera Alga. Puikiausios sąlygos.
179 McKIBBEN ST., BROOKLYN 

(Tarpo Bushw|ck Ave. A Humboldt St.)
------------- *----- ______ įsgk

REIKIA OPERATORIŲ
Prie Vjena ir Dviem Adatom Mažino* 

NUOLATINIS DARRAS, GERA ALGA.
87% VALANDŲ SAVAITĖ

' POST MFG. CO.,
150 Lafayette St., N. Y. City.

RAŠTININKE
DIDELĖJE ARBATOS IR 

KAVOS FIRMOJE 
NUOLAT

5 DIENŲ SAVAITĖ
$24 PRADŽIAI— 

PAKĖLIMAI x
BArclay 7-7934 - Ext. 33

(12)

Reikia OPERATORKŲ. prie moteriškų koatų. 
Nuolatinis darbas, gera alga. Važiuokite 

Bus No. 12 nuo Fenn Stoties.
HOD-ROSE COAT CO., 102 Murray St., 

Newark, N. J. BIGELOW 8-2988. '
■__________ (U)

MERGINOS 
IR JAUNOS MOTERYS 

REIKALINGOS
GERAI APMOKAMAM DARBUI 

NUO KAVALKŲ
FULPER POTTERY CO, 

New York Avenue 
TRENTON, N. J.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Politiniu požvilgiu kun. ži- 
danavičius buvo smetoninin- 
kas. Kai Antanas Smetona at
bėgo Amerikon, .tai židanavi- 
čius buvo pirmas lietuvių ku
nigų puolęs Smetonai glėbin.

židanavičiūi pavyko palai
kyti Amsterdamo katalikus 
kietoje kontrolėje ir dėl to ten 
parapijonys nebepajėgia at
skirti, kur prasideda smeto- 
nipmas; o kur baigiasi katali- 
kizmas. ‘

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. sausio, 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Laikas jau pradėti mokėti duo
kles už 1946 m. Taipgi daugelis na- 
jių negavo knygą Bernardo Gave-- 
lio Klaida už 1945 metus. Dalyvau
kite visi. — Šmitienė. (8-9)

_________ :___ \

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras ruošia didelį 

metinį Konoęrtą ir šokius. įvyks 
sausio 12 d- Uet. apatinėj salėje, 
8 Vine St. Pradžia 7:30 v. v. Kon
certo programą pildys LiuosybėŠ 
choras, vad. Edward Sugar, Vyrų 
Grupė iŠ Norwoodo. Vietiniai — Ro
žė Stripinjs (Markeliūtė), solistė; 
seserys M. ir F. Griušytės, šoks kla
siškus šokius. Bus ir daugiau pa- 
marginirnų. Gera orkestrą gros Šo
kiams. Užkandžių gėrimų. Įžanga 
55c Kviečia Komitetas. (7-8)

VALYTOJOS, OfisLuių Narnų. Nuolat. 888 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M. , 

INGE, 69 Pine SU, New York City 
? (X>

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

FOUNTAIN DISPENSERS
KREIPKITĖS

LA GUARDIA POST EXCHANGE
LA GUARDIA FIELD. N. Y.

MATYKITE MRS. PITTS . j
' ,(W>

vyro* pagelbėjimui ant treko. Nuo- 
i ^larl^ui jųr gera algę. tinlųonam vyrui.

MAŲLETT & ROSENBERG.
56V COOK STREET, BfcOORLyN.

(»)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro praktikos prasidės 

penktadienį, sausio 11 ęl., 8*v. v. Vi
si choro nariai dalyvaukite, taipgi 
chorui reikalinga daug į naujų dai
nininkų. Kas tik gali dainuoti, cho
ras kviečia dalyvauti šį penktadienį, 
8 v. v. Choro praktikos įvyks kiek
vieną penktadienį. (Vieta?,—Adm.) 
—* Paul Casper. (7-8)

DUONŲ PATIKRINTOJ AI
WHOLESALE BAKERY

Naktini* darbas. Nuolat.
Turi būt su patyrimu.

GRAMERCY 5-7300

PAPRASTI DARBININKAI i Scrap Met 
Smelter ir Found rėš darbe*. Sunku* ateini 
darbas, prikrovimas Treku ir Tavorinltj V 
ganų ir pritl&rijltnaa pe&ių. 48 valam 

savaite. 8 tiltai. 82c | valandą pradUat.
HUDSON SMELTING AND REFINING <X 

8$ Kratt Avenue, Newarit, N. J.



sausio

Lietuvių Komunistų Kliubas

kliubas

metų rugsėjo

Tel. ST. 2-8842

Židžiūnas Sveikina

jrHR ’'MF ’’Ik W ’’FVIR "hW *'|l W

Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

grupių ir 
Iš senų 
naujus

LLD 1 Kp. Metinis Susi 
rinkimas Sausio 10 d.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

nare.
daktaro 

antrašas: 
apt. 35,

Valandos
Penktadieniais Uždaryta

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

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

9—12 ryte
1— 8 vakare •'

OFISO VALANDOS: 
2-4 P. M, 
6-8 P. M.

Visi, Kurie Tik Mgsta Dainr 
Lai Skubiai prie Aido Ateina

riams: Prašo Talkos

Kliubas pradžiai darbo iš 
savo iždo paskyrė $25. Nariai 
pasiėmė iš CIO Streiko Komi
teto dėžučių parinkti aukų vi-

Jonas Ormanas Jau 
Civiliniuose

Prašome Pasiimti 
Laiškus

Pasilinksminkite su Lie 
tuvos Žmonėmis Šį 

Šeštadienį

Rinkliava Streikieriy 
Paramai Prasideda 

Šiandien

Publika Sunešė Maisto 
Afrikiečiams

Visas sekretas tokio stebuk
lo yra tame, kad visas šios 
smagaus baliaus pelnas eina 
užbaigimui LPTK lj-to Siunti
nio. dovanų Lietuvos žmonėms. 
Komitetai deda pastangas, 
kad ir Brooklynas tame siun
tinyje vėl turėtų įdėjęs pado
rią, mūsų kolonijos didumui ir 
garbei pritinkančią dalį.

Shablauskai Džiaugiasi
Gera Žinia

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

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

Jules, Jurgensen. A

Nepamirškite progos pa
simatyti su svečiais iš kitų 
miestų v Laisvės bankiete 
sausio-Jan. 27 dieną.

pirmu kartu pasima- 
naujagimiu sūneliu, 

Jr. Jonukas gimė 
birželio 8-tą, Jonui

Majoras O’Dwyer pereitą 
antradienį paskyrė Henry E. 
Schultz, advokatą, miesto 
Aukštesniojo švietimo Tary
bom Schultz gyvena 3506 166 
St., Flushing.

Kabošiai Susilaukė 
Dvynukių

būsiančioje tam 
ą savaitę 

Kliubas 
moralės

Sausio 7-tą, Abyssinia Bap
tist bažnyčioje, įvyko masinis 
mitingas pagalbai badaujan
čių afrikiečių. Jį rengė Coun
cil on African Affairs, turin
ti savo priešakyje paskilbusį 
artistą Paul Robeson ir eilę ki
tų žymių asmenų. Turėjo įspū
dingą programą.

Į mitingą buvo prašyta at
nešti ir maisto badaujančių 
pagalbai. Keturi tūkstančiai 
publikos sunešė-suvežė 10 to
nų maisto ir $1,730 maistui 
pirkti. Taipgi pasisakyta už 
tai, kas dar svarbiau 
maistą — 
žmonėms

Valkų ligų ♦specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

Trumpoje baliaus progra
moje, D. M. šolomskas kalbės 
apie svarbiausius šių dienų 
įvykius. O smagūs šokiai ir 
vaišės namie gamintais ska
numynais abiejose svetainėse 
tęsis nuo 7 vąl. vakaro iki vė
lumos. Įžanga baliun tik 50c 
—visiems prieinama. Dalyvau
kite patys, praneškite apie tai 
draugams.

LPTK Brooklyno Skyrius.

uz
už Laisvę Afrikos

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed t Undertaker

same mieste 
tikslui rinkliavoje 
—10, 11 ir 12 sausio, 
kooperuos ir teikime 
paramos.

Sekamam žingsniui 
prašo visų narių ir draugų .tal
kos. Sausio 15-tą, eidami į MA- 
dison Square Gardene įvyk
siantį Lenino masinį mitingą, 
visi komunistų kliubai ir kitos 
organizacijos atveš streikierių 
paramai kenuoto maisto. Lie
tuviai darys tą patį. Prašome 
visus padėti padidinti lietuvių 
davinį streikieriams. Prašome 
patiems paaukoti, prašome pa
rinkti kenuoto maisto iš kitų.

Aukas atneškite bile kada 
pirm 15-tos vakaro 7 valan
dos, kliubo patalpon, 419 Lo
rimer St., ateidami į susirin
kimus ar pramogas. Salei 
esant uždarai, prašome palik
ti Laisvės raštinėj, kliubo var-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai (par. 

lor flbor). Garu šildomi 
vanduo žiemą ir vasarą. 1 
susitarsime ant vietos 
ma 
paskambinkite 
basemente. - 
1024 Greene Ave 
Patchen Ave.), Brooklyn, N. Y.

(6-8)

karštas 
Su renda 

Pageidauja- 
kad lietuviai atsilieptų. Atėję, 

varputį apačioje, 
Frances Stanaitis, 

(tarpe B’way ir
Julia ir Juozas Kabošiai, 

maspethiečiai, sausio 4-tą su
silaukė dviejų dukrelių-dvynu- 
kių. Abi mergaitės ’ atrodo 
sveikos ir buinios, po virš 7 
svarų kiekviena. Jauni tėvai, 
o taip pat Kabošienės tėvai 
“senukai” Antanina ir Stasys 
Jackus, labai linksmi. Matyt, 
“garnio” čia norėta atsilygin
ti ir už buvusį pirmesnį didį 
nuostolį — Kabošių pirmesnis 
kūdikis mirė apie pora metų

Buvęs laisvietis, o dabar ap
sigyvenęs Bostone, Rojus ži
džiūnas rašo laisviečiams:

“Jaučiuosi, kad dar vis teb
esu Brooklyne, nors miestas, 
atmosfera ir viskas kitkas yra 
kitaip. . . Geriausi linkėjimai 
visiems laisviečiams ir brook- 
lyniečiams.”

Mes tuo patim galime atsi
mokėti židžiūnui: tesiseka 
jam gyventi Bostone.

Korp. Jonas Ormanas

Jonas Ormanas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Na- 
cionalio Jaunimo Komiteto se
kretorius, Tiesos angliškojo 
skyriaus redaktorius, šiomis 
dienomis tapo atleistas iš ka
rinės tarnybos, gavęs garbin
gą paliuosavimą.

Ormanas tarnybon buvo 
pašauktas rugpjūčio mėnesį, 
1943 m. Atlikęs pamatinį ap
mokymą, ilgą laiką, lankė spe
cialius kursus Illinois valstijoj. 
Paskiausia apie metus laiko 
it buvo užjūryje T— Anglijoj, 
Vokietijoj. Tenai, apart kitų 
įdomių patyrimų ir pergyve
nimų, jam teko susitikti daug 
lietuviškų pabėgėlių. Apie tai, 
veikiausia, jisai pats turės ko 
pasakyti.

Sugrįžęs, Jonas įsigijo ma
žiausia vieną visai naują pa
žintį

briedienos ir Meškienos
PARE

Valter Ambrosas nušovė 
BRIEDĮ ir MEŠKĄ.
Tad ši Šeštadienį, 

SAUSIO-JAN. 12-tą
Ir. Ambrosas rengia > Brie
denos ir Meškienos Parę.

Bus jų Tavėrne—
406 So. 3rd St., 

kanų/. Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

7 vai. vakaro
Prašo visus brooklyniečius 
susirinkti ir nori visus pa
vaišinti naujais bei retai 

gaunamais valgiais— 
meškiena ir briediena.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

■ Su šeštadieniu, sausio 5 d., 
išėjo į streiką šešių Brooklyno 
foundrių darbininkai, priklau
santi Lokale 22, A. F. of L., 
viso apie 500 darbininkų. Mat, 
Ėrooklyne tos (foundries) lie
jyklos mažiukės (gal tik Tay
lor Foundry bus didžiausia, 
nes ten dirba 250 vyrų), nuo 
20 iki 50 darbininkų.

Sausio 7 d. turėjome pirmą 
streiko mitingą, kur buvo gau
ta ir skaityta telegrama nuo 
“Foundrių Susivienijimo,” ša
pų savininkų organizacijos. 
Telegrama grąsinanti, sako 
“Mes savo didelį ir širdingą 
algų pakėlimo prižadą, taipgi 
ir visokį pasitarimą, esame pri
versti nutraukti, jei antradie
nį negrįšite darban.” Susirin
kimas virš 300 balsų (prieš 
nebuvo), nutarė negrįžti dar
ban be laimėjimo 30 nuošim
čių pakėlimą mokesties ir, kur 
reikalas, pradėti pikietuoti be 
atlaidos. Jei būtų kur reika
las, pikietas bus 24 valandas 
per dieną, pamainomis. J.

REIKALAVIMAI
Reikalingas namų prižiūrėtojas 

(Superintendent). 20 šeimų namas, 
Williamsburghe. Gaus 4 gražius 
kambarius. Žiemą $40, vasarą $30. 
Skambinkite SLocum 6-4086, tarpe 
6 ir 8 v. v. (8-10)

Į Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyriaus 
rengiamą balių šio šeštadienio 
vakarą, sausio_y 12-tą, Piliečių 
Kliubo salėje, Lietuvos žmo
nės, be abejo, negalės atvykti. 
Tačiau jie iš to baliaus turės 
džiaugsmo, jeigu mes visi, 
šiuos žodžius skaičiusieji, te
nai dalyvausime.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Btarrieon ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

Jeanne Crain, Gene Tierney ir Cornel Wilde scenoje 
iš naujos dramatiškos filmos “Leave Her To Heaven,” 
iš naujavedžių gyvenimo. Rodoma Roxy Teatre, 7th 
Avė. ir 50th St., New Yorke. Teatras visuomet turi ir 
gyvųjų programą.

Kabošienė randasi ligoninėj 
(rodos, kad St. Cecilia’s), 
Greenpointėje.

Linkime laimingai auklėti 
dukrytes. J. K.

Lietuvių Komunistų Kliubo 
nariai savo susirinkime, įvyku
siame sausio 8-tos vakarą, 
svarstė General Motors strei
ko padėtį. Prieita išvados, jog 
automobilių industrijos darbi
ninkai vieni negali sėkmingai 
kovoti prieš susibūrusias visos 
šalies bilionierių korporacijas 
ir bankus be paramos visų 
darbo žmonių iš visur.

Aštuonios savaitės streiko 
išsėmė daugelio žmonių ištek
lius. Atsiranda šeimų, kurios 
be pagalbos nebegali išgyven
ti. Unijos iždas greit senka iš
laikymu vien tik pikietams ap
šilti ir susirinkimams patalpų. 
Atėjo valanda ir streiko tie
sioginiai nepaliestiems pridėti 
petį prie rato.

Kokios Talkos Reikia?

Nustelbta ir. nusiminusi po jos motinos mirties, Nas- 
tonka (Nina Ivanova) glaudžia prie savęs vienintelį jai 
belikusį susiraminimą—lėlę. Sdena iš jaudinančios fil
mos “Once There Was A Girl,” perstatančios Tarybų 
Sąjungos vaikų gyvenimą nacių apsuptame Leningrade 
karo metu. Filmą sėkmingai rodoma Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

< CHARLES
3^0 UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St». 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Miesto vyriausybes leista, 
oficialė General Motors strei
kierių paramai rinkliava pra
sideda ši ketvirtadieni, sausio 
10-tą. Baigsis šeštadienį, 12- 
tą. Dėžutės reikia sugrąžinti 
ne vėliau pirmadienio, 14-tos.

Lietuviai prašomi pasidar- 
buot rinkliavoje.

Dėžučių ir rinkėjo liūdymų 
klauskite Laisvės raštinėje. 
Rinkti galima visur.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

ZZA RESTAURANT

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

. Laisvės Administracijoj ran
dasi laiškų sekamiems asme
nims: Paul Balch, Bertha Da
niels, J. Grušelionis, Walter 
Kubilius, W. Lukmin, St. Sin
kevičius, Rainienė, John Ve
lička, Joseph Zayari?

L. Adm.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-8178 ATDARA VAKABASg

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų. Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

S/Sgt. Edward Shablauskas

Laisvės kaimynai ir skaity
tojai Stanley ir Frances Shab
lauskai, 65 Ten Eyck St., ga
vo linksmą žinią nuo mylimo 
sūnaus Ędwardo, kad šio mė
nesio pabaigoje jis sugrįžta į 
civilinio gyvenimą. Sugrįžta 
užbaigęs karą su žmonijos 
priešu, laimingai atitarnavęs 
Dėdei Šamui ir pakeltas į 
staff sergeant.

/

Edwarqas buvo pašauktas į 
tarnybą *1942
'(Sept.) 29-tą. Už jūrų išbuvo 
4.7 mėnesių. Dabar jo tėve
liai S. F. Shablauskai ir sesu
te Francukė pilni džiaugsmo, 
kad jų sūnelis - brolis sveika- 
grįžta į civilinį gyvenimą pri< 
ša nuveikęs. Tai buvo mūs 
visų noras.

Suteikiam garbingas ląidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Penktadienį, sausio 4 d., ga 
na slinkiai susirgo Alice Šid 
lauskaitė, LDS 50 kp 
Randasi namie, p 
priežiūra; namų 
286-90 So. 2nd St 
Brooklyn, N. Y.

Sustreikavo Brooklyno 
Špyžio-Geležies 

Lięjyklos

Juozas Zeidat
i Savininkas

411 Grand St* Brooklyn

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare, 8 
vai., 419 Lorimer St., Brook-, 
lyn, N. Y. Turėsime daug svar
bių reikalų, todėl būkite visi 
nariai ir laiku. Pasimokėkite 
duokles už 1946 metus,

Pereitą susirinkimą gavome 
3 naujus narius., Taigif atsi
veskite naujų narių į šį susirin
kimą. Kurie dar negavote kny
gos “Bernardo G avelio Klai
da,” ateikite pasiimti. Vėliąų 
negausite, baigiasi.
/ . Organizatorius,

G. Kuraitis.

sudarau 
wpffl rikoniškais 

kalui 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
gedaujama. 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

Johnnie 
pereito 
esant Europoje.

Jonas su žmona Aida, žino 
iriąja LDS jaunimo darbuoto-; atgal 
ja ir sūneliu, taipgi Aidos tė
vais Kairiais ir sesute Lea, gy
vena 17-11 Suydam St., Brook
lyne. >

Linkime Jonui laimės civi
linio gyvenime ir tikimės, jog 
pasilsėjęs, atlankęs savo ma
mytę Ormanienę ir sesutes su 
šeimomis, gyvenančius Pitts- 
burghe, grįš į darbą mūsų 
įstaigose ir į veikimą demo
kratinių lietuvių judėjime.

liula
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